
ISSN 2311-3413

Í À Ó Ê Î Â È É  Æ Ó Ð Í À Ë

Åêîíîì³êà
³

Ô³íàíñè

S C I E N T I F I C  J O U R N A L

Economics and Finance

¹ 1
ñ³÷åíü

2014

Дніпропетровськ
2014

Виходить 12 разів на рік

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО РОСІЙСЬКОГО ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ (РИНЦ)



3

Редакці йна колег і я:
Атамас П. Й., кандидат економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Довбня С. Б., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Крамаренко Г. О., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Мних М. В., доктор економічних наук, професор (Київ, Україна);
Павлов К. В., доктор економічних наук, професор (Іжевськ, Російська Федерація);
Паршина О. А., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Плаксиєнко В. Я., доктор економічних наук, професор (Полтава, Україна);
Пліскановський С. Т., доктор технічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Ruta Šneidere, PhD., Docent (Rīga, Latvia);
Nada Vignjević-Djordjević, Doctor of Economic Sciences, As. Professor (Novi Pazar, Serbia);
Шаталова Н. І., доктор соціологічних наук, професор (Єкатеринбург, Російська Федерація);
Дробязко С. І., кандидат економічних наук, доцент (Дніпропетровськ, Україна);
Лисенко Д. В., кандидат економічних наук, доцент (Москва, Російська Федерація);
Тропиніна І. Г., заступник директора з наукової роботи Красноярського інституту економіки 
 Санкт-Петербурзької академії управлення і економіки (Російська Федерація);
Фадєєва Ю. В., кандидат економічних наук (Тула, Російська Федерація);
Шевченко В. М., кандидат наук з державного управління (Дніпропетровськ, Україна)

© «Економіка і Фінанси», 2014

Статті проходять відбір, зовнішнє та внутрішнє рецензування.

Відповідальність за зміст статей та якість перекладу інформації на англійську мову 
несуть автори публікацій.

Всі права захищені. 
Повний або частковий передрук і переклад дозволено лише за згодою автора і редакції. 

При передрукуванні посилання на «Економіка і Фінанси» обов’язкове



3

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

УДК 65.012.8 : 336
JEL Classification: L4

Т. О. Муренко
кандидат економічних наук, доцент

Одеський національний економічний університет
Т. А. Муренко

кандидат экономических наук, доцент
Одесский национальный экономический университет

T. A. Murenko
kandidat of economics, associate professor

Odessa National Economic University

ДІАГНОСТИКА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
ДИАГНОСТИКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

FINDING THE THREAT OF ECONOMIC SECURITY COMPANIES

В статті запропонований алгоритм забезпечення економічної безпеки підприємства. Виділено класифі-
кацію загроз економічній безпеці підприємства. Запропонований підхід до створення інтегрального по-
казника для діагностики внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, внутрішні та зовнішні загрози, класифікація загроз, моделі банкрутства, 
інтегральний показник.

В статье предложен алгоритм обеспечения экономической безопасности предприятия. Выделена клас-
сификация угроз экономической безопасности предприятия. Предложен подход к созданию интегрально-
го показателя для диагностики внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние и внутренние угрозы, классификация угроз, модели 
банкротства, интегральный показатель.

Сenturies this paper proposes an algorithm to ensure economic security, highlighted threat classification of 
economic security, an approach to creation of integral index for the diagnosis of internal and external threats to 
economic security.

Key words: economic security, external and internal threats, threat classification, models of bankruptcy, the integral 
indicator.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Специфіка національної економіки сьогодні є та-
кою, що міри забезпечення економічної безпеки 
українське підприємство повинно передбачити 
ще на стадії його створення. Такі міри дозволять 
попередити або мінімізувати негативний вплив 
внутрішніх та зовнішніх загроз, а також їх шкід-
ливі наслідки.

Економічна безпека є питанням виживання 
підприємства, оскільки банкрутство в ринкових 
умовах – вельми вірогідний результат господар-
ської діяльності. Кількість збиткових промисло-
вих підприємств в Україні за січень-червень 2013 
збільшилася порівняно з відповідним періодом 

минулого року з 44,8 % до 45,1 %. Про це свідчать 
дані Державної служби статистики України [1].

Аналіз досліджень і публікацій останніх ро-
ків. Дослідженням проблем економічної безпеки 
підприємств приділяли увагу такі вчені, як О. І. За-
харов, Т. Г. Васильцев, В. М. Геець, М. О. Кизим, 
Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, О. І. Судаковая та ін. 
У своїх працях науковці підіймають проблемати-
ку управління економічною безпекою як в цілому, 
так і по складовим елементам. Значну увагу при-
діляють обґрунтуванню сутності економічної 
безпеки, її елементів, необхідності всебічного до-
слідження цього явища, пропонуються підходи 
до її оцінки.
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасні умови підприємниць-
кої діяльності потребують створення власної систе-
ми економічної безпеки на кожному підприємстві. 
Але, не дивлячись на об’єктивну необхідність біль-
шість вітчизняних підприємств її досі не мають.

Постановка завдання. Сучасна підприєм-
ницька середа висуває на перший план питання 
забезпечення економічної безпеки. Правильна її 
оцінка, а також діагностика внутрішніх та зо-
внішніх загроз становиться пріоритетним завдан-
ням для забезпечення стійкого розвитку та функ-
ціонування підприємства.

Підприємцям доводиться працювати в умовах 
підвищеного ризику, а стабільне функціонування 
будь-якого підприємства залежить від можливос-
тей протидіяти загрозам, значна кількість яких 
знаходиться в оточуючому середовищі. В таких 
умовах діагностика загроз є актуальним науко-
вим завданням.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
наш погляд, економічна безпека підприємства – 
це стан його захищеності від негативного впливу 
внутрішніх та зовнішніх загроз, дестабілізуючих 
факторів, при якому забезпечується стійка реалі-
зація цілей підприємства.

Ґрунтуючись на дослідженнях вчених [2–4], 
можна спробувати побудувати алгоритм забезпе-
чення економічної безпеки підприємства, для 
зручності розбивши його на етапи.

1 етап (ознайомлення та підготовка):
– попереднє вивчення специфіки бізнесу під-

приємства, його контрагентів, місця на ринку та 
основних показників діяльності в динаміці за де-
кілька останніх років;

– вивчення інформації про можливості ви-
никнення кризових ситуацій та поведінки під-
приємства в них;

– аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз еко-
номічної безпеки підприємства, їх класифікація 
та діагностика;

– виявлення та перевірка наявних засобів по 
забезпеченню захисту економічної безпеки (тех-
нічних, інформаційних, інтелектуальних, еконо-
мічних, правових, силових тощо) та аналіз їх при-
датності.

2 етап (створення і функціонування):
– створення власне алгоритму забезпечення 

економічної безпеки підприємства, виходячи з 
наявних ресурсів;

– розрахунок всіх видів та необхідної кількос-
ті ресурсів для забезпечення адекватної системи 
економічної безпеки підприємства;

– підготовка пропозицій щодо удосконалення 
існуючої системи економічної безпеки підприєм-
ства з залученими ресурсами, або її створення;

– узгодження пропозицій удосконалення іс-
нуючої системи економічної безпеки підприєм-
ства, або створення нової (включаючи витрати на 
її утримання) з керівництвом підприємства.

3 етап (контрольний запуск та удосконалення):
– контроль за роботою створеної системи еко-

номічної безпеки підприємства;
– оцінка ефективності роботи створеної сис-

теми економічної безпеки підприємства та вияв-
лення «вузьких» місць;

– безперервне удосконалення системи еконо-
мічної безпеки підприємства з урахуванням змін 
зовнішніх та внутрішніх факторів.

Розглянемо перший етап. Такі фактори, як по-
переднє вивчення специфіки бізнесу підприємства, 
його контрагентів, місця на ринку та основних по-
казників діяльності суто індивідуальні. Так само, 
як і виявлення та перевірка наявних засобів по за-
безпеченню захисту економічної безпеки (техніч-
них, інформаційних, інтелектуальних, економіч-
них, правових, силових тощо) та аналіз їх придат-
ності. А ось, зовнішні та внутрішні загрози еконо-
мічної безпеки підприємства можна спробувати 
класифікувати в залежності від ознак.

Виходячи з аналізу економічної літератури, най-
більш відома класифікація загроз економічній без-
пеки передбачає їх приналежність або до зовніш-
ніх, або до внутрішніх джерел. Ще одна проста 
класифікація по моменту виникнення: актуальні та 
потенційні загрози. Наприклад, вже наявна еконо-
мічна криза або можлива поява на ринку нових під-
приємств наступного року. Аналогічним чином 
можливе виділення реальних і уявних загроз, по-
стійних і випадкових, явних і прихованих, об’єк-
тивно існуючих і суб’єктивно сприйнятих, актив-
них і пасивних і т. п. Загрози економічної безпеки 
класифікуються також по сфері їх виникнення.

Представимо можливі класифікації загроз еко-
номічній безпеці у вигляді таблиці (табл. 1).

Зрозуміло, що загрози економічної безпеки 
підприємства не є взаємовиключними, а перети-
наються друг з другом. Наприклад, загрози збе-
реження клієнтури згідно міри впливу можна 
класифікувати як загрозу, яка не піддається ней-
тралізації, а загрози матеріальним активам – як 
загрозу, яка частково піддається нейтралізації. 
Будь-яка класифікація в певній мірі умовна.

Рівень економічної безпеки підприємства за-
лежить від того, наскільки ефективно його керів-
ництво та спеціалісти будуть здатні запобігти 
можливим загрозам та ліквідувати шкідливі на-
слідки окремих негативних складових внутріш-
нього та зовнішнього оточення.

Діагностика загроз економічної безпеки перед-
бачає визначення та моніторинг факторів, які ви-
значають стійкість фінансово-економічного стану 
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підприємства на перспективу, а також показників 
оцінки рівня економічної безпеки (визначення їх 
максимальних та мінімальних значень).

Від правильного вибору вимірників проявлен-
ня загроз для моніторингу залежить адекватність 
оцінки економічної безпеки підприємства. Кри-
тичні значення показників представляють собою 
межу між безпечною та небезпечною зонами ді-
яльності підприємства.

Діагностика загроз економічної безпеки пови-
нна враховувати специфічні галузеві особливості 
підприємств. Система оціночних показників по-
винна включати не тільки показники-критерії, а й 
додаткові аналітичні показники, за допомогою 
яких можна отримати цілісне уявлення про стан 
господарюючого суб’єкту.

Не можна не сказати й про загрози банкрутства 
підприємства. Банкрутство – це визнання госпо-
дарським судом нездатність підприємства відно-
вити свою платоспроможність та задовольнити 
визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як 
через застосування ліквідаційної процедури [5].

Варто відзначити, що виділяють два види бан-

крутства: дійсне і навмисне банкрутство. Діа-
гностика банкрутства дозволяє виявити показни-
ки потоків платежів (поточних і перспективних), 
а також оцінити виробничу, інвестиційну та фі-
нансову діяльність підприємства.

Оцінка ймовірності банкрутства є невід’ємною 
частиною діагностики загроз економічної безпеки 
підприємства. Існує цілий ряд моделей прогнозу-
вання банкрутства, які дозволяють оцінити і діа-
гностувати перспективну ступінь платоспромож-
ності підприємства та сталості його розвитку.

Основним завданням діагностики є своєчасне 
забезпечення прийняття управлінських рішень з 
метою зниження впливу негативних фінансових 
процесів та нівелювання загроз його економічній 
безпеці. Так як жодну модель банкрутства не 
можна вважати досконалою, для об’єктивності 
загального аналізу розглядаються відразу декіль-
ка моделей.

Нагадаємо коротку характеристику найбільш 
відомих моделей банкрутства, а саме: моделей 
Альтмана, Таффлера Спрінгейта та Бівера.

Двохфакторна модель Альтмана – проста і не-

Таблиця 1
Класифікація загроз економічної безпеки підприємства

Ознака Зміст

Розташування загроз відносно підприємства Внутрішні
Зовнішні

Час існування Актуальні (вже існуючі)
Потенціальні

Періодичність виникнення Постійні
Випадкові

Ступінь очевидності Явні
Скриті

Об’єктивність існування Реальні
Надумані

Міра впливу на підприємство Активні
Пасивні

Міра впливу на загрози Загрози, які частково піддаються нейтралізації
Загрози, які не піддаються нейтралізації

Сфера виникнення

Правові
Економічні
Екологічні
Кліматичні
Культурні
Соціальні
Науково-технічні тощо

Структура економічної безпеки підприємства

Загрози підприємству як цілісній системі
Загрози від персоналу підприємству
Загрози від витіку інформації
Загрози матеріальним активам
Загрози нематеріальним активам
Загрози фінансовим активам
Загрози збереження клієнтури
Загрози по перспективах розвитку
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вимоглива до великої кількості вихідної аналі-
тичної інформації модель, була розроблена на 
основі аналізу діяльності 19 американських ком-
паній. Основним чинником, що враховується, є 
можливість припинення фінансування діяльності 
компанії за рахунок позикових коштів.

П’ятифакторна модель Альтмана – розроблена 
для організацій з акціонерною формою капіталу, 
акції яких представлені на фондовому ринку. 
Точність даної моделі в перспективі становить по-
рядку 95 % для одного року і 83 % на два роки, що 
в принципі є її гідністю.

Чотирьохфакторна модель Таффлера – також 
призначена для оцінки організацій, зареєстрова-
них як Відрите Акціонерне Товариство. У сукуп-
ності, коефіцієнти даної моделі дають об’єктивну 
картину про ризик банкрутства в майбутньому і 
платоспроможності на поточний момент.

Чотирьохфакторна модель Спрінгейта – роз-
роблена Гордоном Спрінгейтом на основі моделі 
Альтмана. З 19 показників фінансового стану під-
приємства автором було відібрано 4 основних, які 
були включені в розрахунок. Кожному показнику 
в даній моделі присвоюється своя «вага» в під-
сумковій оцінці.

Система показників Бівера – побудована без 
інтегральних показників і урахування ваги кое-
фіцієнтів. Відповідно, що не розраховується і під-
сумкова оцінка. Результатом оцінки п’яти показ-
ників є присвоєна категорія ймовірності банкрут-
ства підприємства: «Сприятливий стан», «5 років 
до банкрутства» та «1 рік до банкрутства».

На наш погляд, необхідно оцінювати можливі 
загрози економічній безпеці за допомогою бага-
тогранного інтегрального показника. При його 
побудові слід враховувати цілу низку факторів:

1. До складу інтегрального показника необхід-
но включати ті показники-індикатори, які харак-
теризують різні сторони діяльності підприємства 
та дозволяють вплив загроз (як внутрішніх, так і 
зовнішніх) на фінансово-господарську діяльність 
підприємства.

2. Можливість не тільки якісної оцінки окре-
мих показників, але й кількісної – ізольований 
розгляд показників-індикаторів не дозволить об-
ґрунтовано визначити їх значення.

3. При відборі показників-індикаторів необ-
хідно враховувати можливість розрахунку їх про-
гнозних величин та оцінку її надійності в залеж-
ності від інтервалу часу їх розглядання.

4. Методика розрахунку інтегрального показ-
ника, яка характеризує вплив внутрішніх та зо-
внішніх загроз економічній безпеці підприємства, 
або окремим її рівням, повинна бути досить про-
стою та доступною для розуміння керівництву.

Висновки та перспективи подальших роз-

робок. Не дивлячись на активні дослідження, які 
ведуться останнім часом, задачі своєчасної діа-
гностики економічної безпеки та розпізнавання 
кризових явищ на підприємствах не втрачає своєї 
значущості.

Певні особливості категорії економічної без-
пеки та її загроз потребують не тільки адаптації 
вже існуючих методик фінансової діагностики, 
але й розробки нових підходів.

Бібліографічні посилання
1. Діяльність промислових підприємств в Україні (сі-

чень-червень 2013 р.) [Електронний ресурс] : офіц. 
веб-сайт Держкомстату України. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.

2. Васильцев Т. Г. Экономическая безопасность пред-
принимательства в Украине: стратегия и механиз-
мы укрепления : монография / Т. Г. Васильцев ; На-
циональный институт стратегических исследова-
ний. – Львов, 2008. – 385 с.

3. Моделирование экономической безопасности: госу-
дарство, регион, предприятие : монография / В. М. Ге-
ец, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова и др. ; под ред. 
В. М. Гейца. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2006. – 240 с.

4. Судаковая О. И. Формирование системы управле-
ния экономической безопасностью предпринима-
тельства / О. И. Судаковая // Экономика: проблемы 
теории и практики : сб. науч. тр. – Вып. 231: в 9 т. – 
Днепропетровск : ДНУ, 2012. – Т. 8. – С. 165–171.

5. Закон України «Про відновлення платоспроможно-
сті боржника або визнання його банкрутом» [Елек-
тронний ресурс] : Постанова КМУ від 01.07.1992 р. 
No 2343-12 / Верховна Рада України. – Режим досту-
пу: zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

List of references
1. Activities of industrial enterprises in Ukraine (January-

June 2013) [Electronic resource] : Official Website 
Derzhkomstate Ukraine. – Access mode: http://www.
ukrstat.gov.ua. – Names from the screen.

2. Vasiltsev T. G. Economic security business in Ukraine: 
the strategy and mechanisms for strengthening : mono-
graph / T. G. Vasiltsev. National Institute for Strategic 
Studies. – Lviv, 2008. – 385 p.

3. Simulation of economic security: state, region, enter-
prise : monograph / V. M. Heyets, M. O. Kizim, T. S. Kle-
banov et al, ed. V. M. Geytsa. – H. : PH “INJEK”, 2006. – 
240 p.

4. Sudakovaya O. I. Formation of economic security 
management business / O. I. Sudakovaya // Economy: 
Theory and Practice: Sat scientific. works. – edition. 
231: 9 volume. – Dnepropetrovsk : DNU 2012. – V. 8. – 
P. 165–171.

5. Law of Ukraine “Аbout restoring the debtor’s solvency 
or declaring bankruptcy” [Electronic resource] : Reso-
lution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 01.07.1992 p. 
No 2343-12 / Verkhovna Rada of Ukraine. – Access 
mode: zakon.rada.gov.ua. – Names from the screen.



6

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

7

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

УДК 331.108.2
JEL Classification: J240, J280, M540

Ю. А. Поскрипко
старший преподаватель

Университет экономики и права «КРОК», г. Киев
Yu. A. Poskrypko

senior lecturer
University of Economics and Law «КRОК», Kyiv

КАТЕГОРИЙНЫЙ АНАЛИЗ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CATEGORIAL ANALYSIS OF THE PERSONNEL SECURITY

Рассмотрены современные дефиниции кадровой безопасности, проанализирована экономическая сущ-
ность категории «кадровая безопасность» как подсистемы в системе экономической безопасности пред-
приятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, экономическая сущность, персонал.

The modern definition of the “personnel security” was discussed, and the economic essence of the “personnel 
security” category was analyzed as a subsystem in the economic security system of the enterprises.

Key words: economic security, personnel security, economic essence, personnel.

© Поскрипко Ю. А., 2014

Постановка проблемы. Кадровая безопас-
ность является подсистемой системы экономи-
ческой безопасности субъектов хозяйствования, 
а сам термин широко используется в литературе.

Вместе с тем, существуют различные подходы 
к трактовке и пониманию понятия «кадровая без-
опасность», что существенно затрудняет его 
оценку. В ряде публикаций, посвященных данно-
му вопросу, такое определение не приводится или 
не конкретизируется, а под кадровой безопаснос-
тью понимаются ее различные аспекты.

Анализ последних исследований и публика-
ций. За последние несколько лет количество пу-
бликаций, посвященных данному вопросу, суще-
ственно возросло. Значительное внимание ему 
уделяют как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи: А. Р. Алавердов, В. И. Алексан-
дров, А. А. Аминов, Е. В. Арефьева, А. Г. Бадалова, 
М. В. Бгашев, Г. С. Беккер, В. П. Белов, И. А. Бело-
усова, Д. В. Беляйкин, С. О. Бирюк, Н. М. Бобох, 
И. А. Бородин, Е. Н. Буланова, И. Я. Бурда, Н. П. Ва-
щекин, Т. Ветошкина, С. В. Васильчак, И. Воро-
бьев, Н. Л. Гавкалова, Д. Л. Галиуллин, В. М. Геец, 
О. Н. Герасименко, Л. А. Гомба, Л. П. Гончаренко, 
М. Г. Грещак, А. Ф. Джобава, М. И. Дзлиев, В. Л. Ди-
кань, А. И. Доронин, В. Доронов, С. С. Егоров, 
Е. С. Егорова, С. Л. Епихина, А. О. Еременко, 
М. М. Ермошенко, Е. С. Жариков, С. И. Журин, 
А. И. Захаров, Д. В. Зеркалов, Н. И. Зубок, В. Ива-
нец, Л. Л. Иванова, Г. В. Иващенко, С. В. Кавун, 
Л. Л. Калиниченко, В. Калькис, Н. В. Карцева, 
В. В. Качур, А. Я. Кибанов, Н. А. Кизим, А. А. Ки-

риченко, Т. С. Клебанова, Д. И. Ковалев, Г. В. Ко-
заченко, М. А. Конобеевский, Г. К. Копейкин, 
М. Я. Корнилов, О. Криницьш, А. Крысин, Д. А. Куз-
нецов, Н. В. Кузнецова, Н. Б. Куршакова, Л. Лапиц-
кая, С. М. Лаптев, О. Ю. Лащенко, Е. Ю. Литовчен-
ко, В. А. Липкан, С. М. Лобазов, Н. И. Логинова, 
Л. И. Любавская, М. С. Лысенко, О. М. Ляшенко, 
А. И. Маренич, И. Мартыненко, Н. И. Матвиен-
ко, И. Р. Мацюняк, К. Мелтон, Л. Г. Мельник, 
А. Ю. Мишин, С. В. Мишина, Н. Г. Мехеда, А. Л. Ми-
рющенко, А. Е. Митрофанова, М. В. Мосиюк, 
Г. В. Назарова, И. К. Нежданов, Ю. Г. Одегов, 
В. Л. Ортынский, М. И. Петров, К. Пиллиджиан, 
Ю. Г. Плесовских, Т. А. Погорелова, Н. А. Подлуж-
ная, Т. В. Полозова, В. П. Пономарев, В. К. Потем-
кин, А. Прайс, П. Я. Прыгунов, Н. Й. Реверчук, 
Ю. В. Рожков, М. Н. Рудаков, Д. Ф. Рысина, 
Н. В. Серафим, В. С. Сидак, Р. С. Смит, Г. П. Стари-
нов, Т. Г. Сухорукова, А. А. Татарников, Т. Ткачук, 
Л. М. Томаневич, К. В. Харский, Ю. Царенко, 
Н. В. Цехомский, Ю. С. Чаплыгина, Н. В. Чередни-
ченко, В. Чернышов, О. И. Черняк, Е. О. Чичкань, 
И. Г. Чумарин, А. Г. Шаваев, И. Б. Швец, Н. К. Швец, 
Д. Швирджински, И. Р. Шегельман, С. М. Шкарлет, 
Г. В. Щекин, В. Ф. Щелоков, А. Д. Урсул, Р. Дж. Эрен-
берг, О. Ф. Яременко, В. И. Ярочкин.

Среди работ, посвященных отраслевым особен-
ностям кадровой безопасности, необходимо отме-
тить близкие нам по специфике, работы А. Ф. Джо-
бава и Д. А. Кузнецова, посвященные изучению 
вопросов обеспечения кадровой безопасности фар-
мацевтических компаний.
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Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Вместе с тем, несмотря на значитель-
ное количество публикаций, в литературе суще-
ствуют различные подходы к трактовке и пони-
манию кадровой безопасности, а также отсут-
ствует единая, общепринятая ее дефиниция. Это 
обусловлено сложностью и неоднозначностью 
трактовки понятия «кадровая безопасность» и из-
менением его понимания по мере накопления на-
учных знаний в этой области.

Такие разногласия негативно сказываются на 
идентификации объекта и субъекта управления 
кадровой безопасности как подсистемы в системе 
обеспечения экономической безопасности, за-
трудняя понимание его экономической сущности. 
Что и обусловило актуальность данной тематики.

Цель статьи – изучение и ситематизация со-
временных дефиниций кадровой безопасности 
как подсистемы в системе экономической безо-
пасности, а также рассмотрение экономической 
сущности категории «кадровая безопасность».

Прежде, чем перейти к изложению основного 
материала исследования, считаем уместным на-
помнить высказывание Рене Декарта: «Если бы 
люди уточняли значения слов, то они избавили 
бы себя от половины заблуждений».

Изложение основного материала исследова-
ния. В данной статье мы рассмотрим не только 
понятие, но и категорию кадровой безопасности.

Под понятием понимаем реальность, пред-
ставляющую собой совокупность общих и специ-
фических признаков, в качестве которых высту-
пают ее свойства и отношения. В каждом понятии 
различают его содержание (совокупность призна-
ков) и объем – множество реалий, каждой из ко-
торых присущи одни и те же признаки, относя-
щиеся к данному понятию.

Категория – более общее понятие, которое 
ориентировано не столько на свойства, сколько на 
закономерности, представляет более высокую 
степень обобщения конкретных, единичных 
свойств, означает определенность, обусловлен-
ность, целостность и претендует на однознач-
ность, что позволяет лучше понимать ее сущ-
ность.

Для понимания экономической сущности ка-
дровой безопасности необходимо рассмотреть 
предпосылки формирования категории «кадро-
вая безопасность», а затем ее цели в системе эко-
номической безопасности предприятий.

Рассмотрение проблемы дефиниции кадровой 
безопасности необходимо начать с выяснения 
смысла понятия «безопасность».

Термин «безопасность» начал употребляться 
еще с 1190 года и означал спокойное состояние 

духа человека, который считал себя защищенным 
от опасности [5]. Отсюда, все последующие опре-
деления понятия «безопасность», включают сле-
дующие основные положения: наличие угроз 
(которые делятся на внутренние и внешние), на-
личие жизненно важных интересов объектов за-
щиты и баланс интересов между ними [11]. При 
этом первичным являлось именно наличие угроз, 
а вторичным – наличие жизненно важных инте-
ресов, реализация которых определяет само су-
ществование объектов защиты и без которых эти 
объекты могут прекратить свое существование.

В. Даль трактует безопасность как «отсутствие 
опасности, сохранение, надежность», а С. Ожегов 
определяет понятие безопасности как «состояние, 
при котором не угрожает опасность», что дало 
основание ученым и практикам трактовать безо-
пасность как состояние защищенности.

Многие исследователи разделяют трактовку 
безопасности как состояния защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. 
В соответствии с ней, кадровая безопасность 
компании также может пониматься как состояние 
защищенности компании от рисков и угроз, свя-
занных с персоналом. Такой подход можно услов-
но назвать «статическим», поскольку сам термин 
«состояние» предполагает некую статичность.

Принципиально иной подход предлагает 
А. А. Митрофанов. Он основывается на том, что 
безопасность является не состоянием, а создани-
ем условий, которыми можно управлять, в кото-
рых возможно управление и есть возможность 
осуществлять деятельность. Отсюда следует вы-
вод, что «безопасность – есть не состояние защи-
щенности интересов субъекта, а является услови-
ем существования субъекта, контролируемым 
им» [8].

Такого же мнения придерживаются и некото-
рые отечественные специалисты, которые также 
не разделяют эти определения по двум причинам: 
во-первых, в реальной жизни недостижима иде-
альная ситуация, при которой бы полностью от-
сутствовала опасность в принципе и, во-вторых, 
нерационально в условиях рыночной экономики 
применять к определению безопасности подход, 
в основе которого лежит статическое состояние 
защищенности (более характерное для экономи-
ки плановой).

Для корректной трактовки категории «кадро-
вая безопасность» необходимо также определить-
ся с понятиями «кадры» и персонал».

Кадры – люди, состоящие в штате организа-
ции и принимающие участие в ее деятельности на 
основе трудовых отношений [3].
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Персонал – часть кадров и внештатные работ-
ники, находящиеся в оперативном управлении, 
составляющие объект управления для руководи-
теля организации [3]. Персонал – более широкий 
термин, под которым организация понимает ком-
бинацию административных кадровых функций 
с приобретением и применением навыков, знаний 
и опыта сотрудников, трудовых отношений и 
планирования трудовых ресурсов.

Первые упоминания термина «кадровая безо-
пасность» (как и самого термина «кадры») в оте-
чественной литературе можно отнести ко второй 
половине XX века, применительно к вооружен-
ным силам, силовым структурам, государствен-
ным и общественным организациям [9].

Одной из ключевых предпосылок формирова-
ния категории «кадровая безопасность» в эпоху 
становления управленческих наук, являлись во-
просы минимизации угроз, рисков, потерь, свя-
занных с персоналом предприятий, которые ста-
ли анализироваться комплексно и системно, как 
одна из ключевых задач коммерческих предпри-
ятий. Такой подход характеризуют слова Питера 
Друкера: «Главная задача бизнеса – это выжива-
ние, а главный принцип деловой экономики – не 
получение прибыли, а предотвращение потерь».

Повышение роли управления персоналом в 
результативности организации способствовало 
пониманию, что именно персонал является реша-
ющим фактором победы в конкурентной борьбе. 
Вместе с тем, в современных условиях верно и 
обратное правило: если отсутствует конкурент-
ный персонал, то и победить в конкурентной 
борьбе будет крайне затруднительно.

Основными субъектами кадровой безопасно-
сти являются служба управления персоналом и 
служба безопасности организации. В случае их 
отсутствия (например, на некоторых предприяти-
ях малого и среднего бизнеса), функции обеспе-
чения кадровой безопасности могут выполнять 
линейные менеджеры (или владельцы процессов), 
отвечающие за соответствующие функции управ-
ления персоналом.

Объектом кадровой безопасности являются ри-
ски и угрозы компании, связанные с деятельнос-
тью персонала. Воздействие субъекта на объект 
кадровой безопасности возможно только в усло-
виях взаимодействия между ними (прежде всего – 
информационного).

В этой связи кадровую безопасность часто 
рассматривают как комплекс мероприятий, на-
правленных на локализацию угроз, исходящих от 
персонала. С другой стороны, кадровая безопас-
ность представляет собой процесс предотвраще-
ния негативных воздействий на предприятие, 

связанных с персоналом, его интеллектуальным 
потенциалом и трудовыми отношениями. Обе-
спечение кадровой безопасности направлено на 
достижение оптимального использования чело-
веческих ресурсов и минимизацию рисков, свя-
занных с этими ресурсами. Такими мероприятия-
ми могут быть выявление положительных и от-
рицательных мотивов в деятельности сотрудни-
ков, соответствующее стимулирование или 
нейтрализация таковых, а также анализ их воз-
действия.

Определение места кадровой безопасности в 
системе экономической безопасности также мо-
жет быть неоднозначным, поскольку разные авто-
ры выделяют различные составляющие экономи-
ческой безопасности предприятия.

Кадровая безопасность является одной из под-
систем экономической безопасности предприя-
тий, наряду с другими подсистемами: финансо-
вой, технико-технологической, правовой (поли-
тико-правовой), информационной, экологиче-
ской, силовой. Кадровую безопасность также 
иногда определяют как интеллектуально-кадро-
вую составляющую.

Финансовая составляющая является решаю-
щей для эффективного функционирования пред-
приятия. Она включает в себя оценки угроз фи-
нансовой стабильности, текущего уровня обеспе-
чения финансовой безопасности, эффективности 
предотвращения возможного ущерба от негатив-
ных воздействий, а также планирование комплек-
са мероприятий и разработки рекомендаций по 
обеспечению финансовой безопасности [7].

Кадровая (интеллектуально-кадровая) состав-
ляющая определяет в первую очередь интеллек-
туальный и профессиональный состав и потенци-
ал кадров. Кадровая составляющая экономиче-
ской безопасности позволяет оценить состояние 
угроз кадровой стабильности, текущий уровень 
обеспечения и риск-менеджмент кадровой безо-
пасности. Она должна быть направлена на под-
держание надлежащего (целевого) уровня безо-
пасности и охватывать всю систему менеджмента 
персонала (подбор, найм, адаптация, обучение, 
развитие, мотивация, перемещение, увольнение 
работников).

Технико-технологическая составляющая пред-
усматривает анализ рынка технологий относи-
тельно производства продукции аналогичного 
профиля определенного предприятия и своев-
ременное внедрение таковых на данном пред-
приятии.

Политико-правовая составляющая включает 
анализ угроз негативных воздействий внешней 
среды, осуществление ресурсного планирования, 
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планирование работы соответствующих подраз-
делений предприятия и др.

Информационная составляющая должна га-
рантировать безопасность информационной сре-
ды предприятия. Она осуществляет сбор и ана-
лиз информации, касающейся деятельности пред-
приятия, прогнозирование тенденций развития 
научно-технологических, экономических и по-
литических процессов на предприятии, у конку-
рентов, в стране, за рубежом относительно кон-
кретной сферы бизнеса, защиту корпоративной 
информации [7].

Экологическая составляющая должна обеспе-
чивать обществу защиту от возможных негатив-
ных экологических последствий функционирова-
ния субъектов хозяйствования.

Силовая составляющая экономической безо-
пасности обеспечивает, прежде всего, физиче-
скую безопасность сотрудников, безопасность 
имущества и капитала предприятия, благоприят-
ную бизнес-среду [7].

А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ля-
шенко предлагают решать проблему экономиче-
ской безопасности предприятия исходя из пред-
посылки, что степень надежности всей системы 
хранения информации определяется уровнем без-
опасности ее наиболее слабого звена, которым 
считается персонал организации [6].

С другой стороны, дефиниции кадровой безо-
пасности непосредственно связаны и отражают 
цели, которые выполняет кадровая безопасность.

В частности, Н. И. Логинова (2009) отмечает, 
что кадровая безопасность является наиболее 
важной составляющей экономической безопас-
ности предприятия, целью которой является вы-
явление, предотвращение, отведение, обезвре-
живание и предупреждение угроз, опасностей и 
рисков, которые направлены на персонал и его 
интеллектуальный потенциал, а также тех, кото-
рые исходят непосредственно от него. В ряде 
других публикаций кадровая безопасность так-
же обощенно понимается как политика нейтра-
лизации угроз, исходящих от персонала или 
связанных с ним.

С позиций процессного подхода рассматрива-
ет кадровую безопасность И. Г. Чумарин (2003), 
который под ней понимает процесс предотвраще-
ния негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия за счет рисков и угроз, 
связанных с персоналом, его интеллектуальным 
потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 
Вместе с тем, автор не указывает, что может яв-
ляться результатом (выходом) данного процесса.

Подход Л. П. Гончаренко, который связывает 
проблемы развития человеческих ресурсов орга-

низации и обеспечения кадровой безопасности и 
рассматривает последнюю как «защищенность 
общественно-прогрессивных интересов органи-
зации по развитию и совершенствованию ее чело-
веческого капитала, поддержанию эффективной 
системы управления человеческими ресурсами и 
минимизации рисков компании, связанных с ее 
кадровой составляющей» [14] также условно 
можно назвать «статическим». Он также уточня-
ет определение кадровой безопасности с позиций 
субъектно-объектного подхода: кадровая безо-
пасность – это такое положение организации как 
социальной общности и индивида в ней, при ко-
тором воздействия на них со стороны природной, 
экономической и социальной среды, а также вну-
тренней среды самого человека не способны при-
чинить какой-либо вред. Вместе с тем, на основа-
нии вышеизложенных подходов, корректнее, на 
наш взгляд, говорить о минимизации внешних 
угроз, а не об их полном предотвращении.

Н. К. Швец рассматривает кадровую безопас-
ность как процесс предотвращения негативных 
воздействий на экономическую безопасность 
предприятия через риски и угрозы, связанные с 
персоналом, его интеллектуальным потенциалом 
и трудовыми отношениями в целом [13].

Наш учитель, А. А. Кириченко (с определени-
ем которого, к сожалению, мы не можем в полной 
мере согласиться) понимает под кадровой безо-
пасностью правовое и информационное обеспе-
чения процесса управления персоналом: решение 
правовых вопросов трудовых отношений, подго-
товка нормативных документов, которые регули-
руют обеспечение необходимой информацией 
всех подразделений управления персоналом, яв-
ляются функциями кадровой безопасности или 
ее задачами [4].

По мнению А. Ю. Лащенко кадровая безопас-
ность является синтетической категорией: эконо-
мической теории, теории управления персона-
лом, экономики труда, социологии, политологии. 
Данное определение представляется нам несколь-
ко обобщенным.

А. Р. Алавердов связывает понятие кадровой 
безопасности с определением безопасности со-
временной организации по кадровому направле-
нию ее деятельности (на что указывает также 
И. Р. Шегельман, 2006), которое понимает как 
«текущую и перкспективную защищенность от 
угроз имущественного и неимущественного ха-
рактера» [1, с. 9]. То есть, кадровая безопасность 
рассматривается как один из аспектов обеспече-
ния безопасности организации, с целью защиты 
только от тех угроз, которые связаны с функцио-
нированием только кадрового направления дея-
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тельности организации и обусловлены «деятель-
ностью юридических и физических лиц, направ-
ленной на нанесение конкретной организации 
имущественного или неимущественного ущер-
ба» [1, с. 10]. В рамках данной дефиниции отсут-
ствует ключевое, с нашей точки зрения, слово 
«экономической» (безопасности). А отсутствие 
такой конкретизации, в свою очередь, может при-
вести к разногласиям в понимании содержатель-
ной части кадровой безопасности.

Не давая однозначного определения, Н. В. Са-
моукина рассматривает кадровую безопасность 
как систему с ключевыми элементами – найм, 
благонадежность сотрудника (как фактор риска) 
и кадровые риски [10]. М. И. Петров (2006) также 
не дает конкретного определения кадровой безо-
пасности, рассматривая ее в рамках системы 
управления персоналом. Похожим (но также не-
сколько обобщенным) можно назвать подход 
А. Я. Кибанова, который рассматривает кадро-
вую безопасность как «генеральное направление 
кадровой работы». Указанные определения свя-
зывают кадровую безопасность с управлением 
персоналом и не в полной мере отражают его пре-
вентивную направленность и процессные харак-
теристки.

А. Ф. Джобава определяет кадровую безопас-
ность как совокупность мероприятий, направлен-
ных на предотвращение противоправных дей-
ствий или содействия им, со стороны персонала 
предприятия. С нашей точки зрения, указанное 
определение также является неполным, посколь-
ку в рамках данного определения негативные воз-
действия со стороны персонала ограничиваются 
только его противоправными действиями, что не 
в полной мере отражает сущность кадровой без-
опасности, поскольку угрозами со стороны пер-
сонала могут быть как действие, так и бездей-
ствие, а также снижение эффективности вслед-
ствие недостаточной квалификации персонала.

С точки зрения С. С. Егорова, кадровая безо-
пасность рассматривается как безопасность, за-
щищенность человеческих ресурсов от внешних 
и внутренних угроз, направленных на ослабление 
экономического, научного и духовно-нравствен-
ного потенциала, и включает в себя: безопасность 
трудовых ресурсов, интеллектуальную безопас-
ность, надежность персонала в высшем звене 
управления, лояльность сотрудников, духовно-
нравственный потенциал [2]. Также он указыва-
ет, что в условиях постиндустриального разви-
тия, для обеспечения кадровой безопасности на 
первый план выступает способность человече-
ских ресурсов к инновациям.

А. И. Маренич и Н. Г. Мехеда определяют ка-

дровую безопасность как «комплекс действий и 
взаимоотношений персонала, благодаря которым 
происходит эффективное экономическое функци-
онирование предприятия, его способность проти-
востоять внутренним и внешним воздействиям и 
угрозам, связанным с персоналом, диагностика и 
прогнозирование влияния персонала на показате-
ли работы, его интеллектуальный потенциал и 
трудовые отношения в целом» [7].

Кадровая безопасность также должна преду-
сматривать защиту персонала и нейтрализацию 
угроз связанных с ним, его интеллектуальным 
потенциалом и трудовыми отношениями в целом 
(И. Я. Бурда, 2011).

Трудно в полной мере согласиться с Е. С. Его-
ровой (2010), которая указывает, что «кадровая 
безопасность – это не результат; это постоян-
ный процесс предотвращения нежелательных 
действий со стороны персонала, которые могут 
принести вред компании». С точки зрения про-
цессного подхода, любой процесс имеет входы и 
выходы, а первичный выход процесса собствен-
но и является его основным результатом, ради 
которого этот процесс существует. К тому же, 
данное определение также не учитывает внеш-
ние угрозы.

Конструктивным, с нашей точки зрения, пред-
ставляется подход Ю. С. Чаплыгиной, которая 
опеределяет кадровую безопасность как состав-
ную часть экономической безопасности предпри-
ятия и является количественно-качественной ха-
рактеристикой состояния защищенности пред-
приятия от внутренних и внешних угроз и рисков, 
связанных с персоналом [12].

А. Л. Мирющенко под кадровой безопаснос-
тью компании понимает деятельность по созда-
нию условий для функционирования компании, 
при которых обеспечивается гарантированная за-
конодательством защищенность интересов ком-
пании от рисков и угроз, связанных с собствен-
ным персоналом [9]. Данный подход напоминает 
точку зрения А. А. Кириченко и отличается от 
других тправовым полем деятельности, направ-
ленной на поддержание защищенности организа-
ции. Однако непонятной остается позиция автора 
в отношении самог результата обеспечения безо-
пасности и возможностей влияния на него и 
управления им.

Подобные недостатки также имеет определе-
ние Л. И. Любавской и Д. В. Беляйкина (2010), 
которые под кадровой безопасностью понимают 
только степень ее защищенности от угроз, свя-
занных с персоналом.

По определению В. В. Кафидова кадровая безо-
пасность представляет собой процесс предотвра-
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щения негативных воздействий на экономиче-
скую безопасность предприятия за счет рисков и 
угроз, связанных с персоналом, его интеллекту-
альным потенциалом и трудовыми отношениями 
в целом [3]. При этом не уточняется, каким обра-
зом могут оказывать влияние риски и угрозы.

По мнению Н. В. Кузнецовой (2011), содержа-
тельное уточнение понятия «кадровая безопас-
ность» во многом зависит от системы, примени-
тельно к которой оно рассматривается. Это «со-
стояние системы социально-трудовых отношений 
между ее участниками (работодателем, работни-
ками, государственными и иными общественны-
ми институтами), обеспечивающее возможность 
полной реализации и защищенность жизненно 
важных их интересов от внешних и внутренних 
угроз через достижение сбалансированности ин-
тересов каждого из участников отношений, а 
также способствующее эффективному и гармо-
ничному развитию человеческих ресурсов». Это 
наиболее всесторонее определение из представ-
ленных.

Вместе с тем, на наш взгляд, все вышеприве-
денные и часто встречающиеся дефиниции име-
ют один общий существенный недостаток, по-
скольку рассматривают кадровую безопасность 
преимущественно односторонне – с позиции 
предотвращения и устранения угроз и рисков 
(лишь в единичных случаях учитывая интеллек-
туальный потенциал и трудовые отношения), то 
есть рассматривая экономическую сущность дан-
ной категории опосредовано. Никто из авторов не 
указывает на необходимость рассмотрения эко-
номической сущности данной категории непо-
средственно в процессе создания добавленной 
стоимости, дополнительной ценности каждым 
сотрудником за счет интеллектуального потенци-
ала, и коллективом в целом за счет корпоративной 
модели организационного поведения и организа-
ционной культуры (а риски и угрозы рассматри-
вать в свзи с этим процессом).

Выводы и предложения. Таким образом, кате-
гория кадровой безопасности дуальна по опреде-
лению, поскольку с одной стороны, это (в каждый 
дискретный момент времени) состояние защи-
щенности с определенными индикативными 
атрибутами, а с другой стороны – процесс, обе-
спечивающий достижение и обеспечение поддер-
жания этого состояния на заданном уровне, с при-
сущими ему процессными характеристиками.

На основании вышеизложенного, нам пред-
ставляется, что категория «кадровая безопас-
ность» должна включать в себя следующие эле-
менты: являться и восприниматься только как 
составная часть (подсистема) системы экономи-

ческой безопасности (вне этой системы не суще-
ствующая), целью которой является эффективное 
экономическое функционирование предприятия, 
а значит иметь исключительно экономическое со-
держание, то есть исходить из создания добавлен-
ной стоимости, дополнительной ценности каж-
дым сотрудником за счет интеллектуального по-
тенциала, и коллективом в целом за счет корпора-
тивной модели организационного поведения и 
организационной культуры, в цепочке создания 
ценности (т. о. все «неэкономические» аспекты не 
должны к ней относиться), основываться на про-
цессном подходе, быть интегрирована в систему 
управления персоналом организации и управлять 
процессом менеджмента персонала за счет мини-
мизации рисков и предотвращения угроз, связан-
ных с ним и максимализации его корпоративной 
социально-экономической эффективности.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
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НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЕ

MODELING OF INVESTMENT PROJECTS INFLUENCE 
ON THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION 

BY THE EXAMPLE OF ZAPOROZHYE CITY

Розглянуто модель впливу інвестиційних проектів на соціально-економічний розвиток регіонів Украї-
ни на прикладі міста Запоріжжя.

Ключові слова: соціальні аспекти, економічні аспекти, керування, динамічна модель, інвестиції.

Рассмотрена модель влияния инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие регио-
нов Украины на примере города Запорожье.
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In the article the model of the impact of investment projects on the socio-economic development of regions of 
Ukraine is considered on an example of Zaporozhye town.
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Вступ. Посткризові темпи розвитку соціаль-
но-економічних процесів в Україні потребують 
вирішення комплексних завдань фінансово-еко-
номічної стабільності та економічного зростання 
через призму стимулювання інвестиційної актив-

ності. За таких умов представлена робота, яка 
присвячена моделюванню впливу інвестиційних 
проектів на соціально-економічний розвиток ре-
гіону, є актуальною та важливою.

Постановка проблеми. Під інвестиційним 
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проектом слід розуміти сферу діяльності з утво-
рення або зміни економічної та соціальної систем, 
а також розробку нової структури управління або 
програми науково-дослідних робіт. Отже, інвес-
тиційні проекти є дієвим фактором розвитку як 
регіональної, так і національної економіки. Інвес-
тиційний проект представляє собою інвестиції у 
підвищення ефективності виробництва, у розши-
рення виробництва, у створення нових підпри-
ємств, заради задоволення вимог державних орга-
нів управління.

Метою статті є визначення пропозицій щодо 
підвищення ефективності формування та дієвості 
місцевих бюджетів на основі вивчення практич-
них та теоретичних аспектів досліджуваної про-
блематики.

Об’єктом дослідження є соціально-економічний 
процес на регіональному рівні, а предметом – мо-
делювання ефективної інвестиційної стратегії 
соціально-економічного розвитку регіону.

Задача: завдяки керуванню такими показника-
ми як рівень орендної плати за землю, рівень міс-
цевих податків та рівень вкладень в соціально-
культурну сферу, досягти бажаних показників 
соціально-економічного стану міста. Наприклад, 
у 1992 році чисельність населення Запоріжжя 
становила 897,6 тис. чоловік, у 2005 – 797,3 тис. 
чоловік, а сьогодні – всього 770,7 тис. чоловік. 
Валовий регіональний продукт у 2008 році ста-
новив близько 85 300 млн грн при сьогоднішніх 
82 505 млн грн, а вартість нерухомості за 1 квад-
ратний метр у 2008 році становила 13 297,7 гри-
вень, тоді як зараз – 6447,4 гривні. А тому постав-
леною задачею ми прагнемо досягти минулих 
показників.

У статті в якості досліджуваного регіону роз-
глядалось місто Запоріжжя. При створенні моделі 
у якості показників, які визначають соціально-
економічний рівень розвитку міста, використову-
ються: обсяг виробництва регіону, кількість по-
стійних жителів, вартість нерухомості. На ці по-
казники впливають рівень орендної плати за 
землю, загальний рівень податків, рівень соціаль-
но-культурного розвитку. Хоча на практиці саме 
максимізація прибутку є основною метою кожно-
го регіону, проте в нашій країні першочергово 
стоїть завдання підтримки фінансової стійкості, 
а вже після того, як отримана певна стабільність, 
можна розвиватись.

У роботі використовуються економетричні 
методи прогнозування, чисельні методи, а також 
математичний пакет Maple 16, необхідний для 
здійснення всіх розрахунків.

Інформаційну базу дослідження складають 
матеріали органів державної влади України, офі-

ційні статистичні дані, Державна служба статис-
тики України, сайт Запорізької міської ради та 
Запорізької обласної державної адміністрації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями використання динамічних моделей 
для оцінки прогнозування розвитку міст і регіо-
нів, а також світової економіки також займалися 
такі всесвітньо відомі вчені, як Дж. Форрестер, 
М. Месарович, Д. Медоуз, Е. Пестель, А. Еррера, 
Я. Кайя, X. Ліннеманн, Я. Тінберген, В. Леонтьєв 
та ін. Динамічні моделі народного господарства 
на постсоціалістичному просторі досліджував 
А. Гранберг. Водночас слід констатувати, що в 
економічній літературі висвітлюються в основно-
му проблеми залучення інвестиційних ресурсів, 
створення сприятливого інвестиційного клімату і 
пов’язаного з ним збільшення обсягів інвестицій. 
Значно менше досліджень і публікацій присвяче-
но питанням підвищення ефективності регіо-
нальних інвестицій на основі моделювання впли-
ву існуючих інвестиційних проектів на соціаль-
но-економічний розвиток регіону [3, 20].

В Україні моделюванням економічної динамі-
ки займались харківські вчені М. В. Новожилова, 
П. М. Коюда. Але у вітчизняній економічній науці 
динамічні моделі для дослідження міст і регіонів 
використовуються недостатньо через брак коштів 
на фінансування подібних досліджень. Разом з 
тим,цей напрямок є важливим і перспективним, 
що потребує переоцінки зарубіжної і вітчизняної 
наукової спадщини у цій площині.

Виділення невирішених частин проблеми. 
Проблема забезпечення стійкості розвитку регіо-
ну є основою благополуччя населення. Соціаль-
но-економічний стан регіону вважається стійким, 
якщо він здатний зберегти свої функціональні 
якості за несприятливого впливу зовнішнього се-
редовища.

Викладення основних результатів досліджен-
ня. В наші дні місту залишаються грошові кошти 
на самоуправління. Розглянута модель дозволить 
ефективніше витрачати грошові засоби та напра-
вити кошти в галузі, які більше всього цього по-
требують.

Автори характеризують соціально-економіч-
ний стан міста за трьома факторами: обсяг вироб-
ництва продукції, вартість нерухомості та кіль-
кість населення.

Обсяг виробництва регіону, а саме валовий 
регіональний продукт, використовується для ха-
рактеристики результатів виробництва, рівня 
економічного розвитку, темпів економічного 
зростання, аналізу продуктивності праці в еконо-
міці. Збільшення обсягів виробництва та реаліза-
ції продукції призведе до збільшення чисельності 
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працюючих, а також до збільшення продуктив-
ності праці.

Підвищення показника ВРП на душу населен-
ня відбиватиметься на добробуті населення кон-
кретної території, а саме на рівні середньомісяч-
ної заробітної плати 1-го працівника. Це приведе 
до зміни демографічних і працересурсних показ-
ників регіонального розвитку в позитивний бік. 
Така взаємозалежність і циклічність функціону-
вання регіональної господарської системи пози-
тивно позначається й на рівні її конкурентоспро-
можності, що проявляється в ефективному вико-
ристанні власних і залучених фінансових ресур-
сів, впровадженні інновацій.

Кількість населення в місті відображає прива-
бливість для проживання та умови проживання 
населення. Зниження природного приросту спри-
чиняє деформацію вікової структури населення, 
зумовлює зниження природного приросту трудо-
вих ресурсів. «Старіння» населення призводить 
до збільшення економічного навантаження на 
працездатних, труднощів у формуванні трудових 
ресурсів, забезпеченні міста робочою силою. Та-
кож має місце вплив демографічних процесів на 
стан економічної та державної безпеки.

Вартість нерухомості в місті відображає еко-
номічну привабливість міста. Ріст ціни на житло 
міста свідчить про великий попит на нього. Та-
кож він свідчить про високу вартість життя, що 
викликає високі ціни на робочу силу.

Рівень орендної плати за землю впливає на 
спроможність населення орендувати землю та 
приміщення та займатися підприємницькою ді-
яльністю. Мала кількість підприємців призводить 
до зменшення робочих місць в місті, а також до 
зменшення середніх заробітних плат. У Запоріж-
жі спостерігається один з найвищих показників 
темпу збільшення кількості юридичних осіб, які 
припиняють свою діяльність щорічно, напри-
клад, 6,84 % юридичних осіб (2076 осіб) та фізич-
них – 4,9 % (2662 особи) припинили свою діяль-
ність за 2012 рік.

Орендна плата за землю може регулюватися 
місцевою владою. Річна орендна плата за земель-
ні ділянки, які перебувають у державній або ко-
мунальній власності, встановлюється місцевою 
владою та не може перевищувати 12 % від їх нор-
мативної грошової оцінки. При цьому 60 % за-
лишається місту, а 40 % віддається до державно-
го бюджету. Починаючи з наступного року, до 
місцевого бюджету буде находити 100 % усієї 
плати.

Витрати на соціально-культурну сферу дозво-
ляють жителям міста динамічно розвиватись в 
плані культури, спорту, освіти, мистецтві. Тим 

самим відволікається увага жителів від скоєння 
правопорушень, чим підвищується рівень безпе-
ки в місті. На сьогоднішній день планується ство-
рити муніципальну міліцію в Запоріжжі, яка буде 
підвищувати рівень безпеки в місті, але разом з 
тим – необхідно буде визначати суму її фінансу-
вання та утримання.

Місцева влада може контролювати ринковий 
збір та транспортний збір. Ставка місцевих по-
датків на особу дозволяє регулювати спромож-
ність населення займатися підприємницькою 
діяльністю та створювати зацікавленість в від-
критті нових підприємств. Відомо, що близько 
75 % усіх податків на доходи фізичних осіб та до 
23 % надходжень від єдиного податку залиша-
ється місту, отже збільшуючи кількість робочих 
місць, місцева влада здатна збільшувати суму 
надходжень до місцевого бюджету. Що стосу-
ється податку на землю, його розрахунок здій-
снюється за складною формулою, до якої вхо-
дить число жителів міста, стан та якість землі 
тощо. Саме на ці значення може впливати місцева 
влада.

Розглянемо місто як наступну систему. При-
пустимо, що комерційні фірми та постійне насе-
лення вільні у виборі місця проживання та діяль-
ності.

Стан міста охарактеризуємо трьома станами, 
що змінюються в часі:

X – обсяг виробництва продукції;
L – кількість постійних жителів;
P – вартість нерухомості.
Також ми маємо три параметри керування, яке 

здійснює міська влада:
a – рівень орендної плати за землю;
E – загальний рівень податків;
r – рівень фінансування соціально-культурної 

сфери (та охорони місцевого правопорядку в місті).
Зміна станів у часі відображена у системі рів-

нянь

з початковими умовами              (для задачі стабі-
лізації рівня). Та для загальної задачі  – ба-
жаний рівень розвитку.

Тут:
F(X, L) – виробнича функція;
f (E, X ) – тиск податків на бізнес;
k (r, X ) – коефіцієнт природного приросту на-

селення;
Im(P, X ) – чиста імміграція;
z(L, a) – коефіцієнт зростання ціни нерухомості.
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Випадковими збуреннями можуть виступати: 
стихійні лиха, зміни законодавства на державно-
му рівні тощо.

Критерієм оцінки ефективності керування 
може виступати така цільова функція:

де  – бажаний рівень розвитку,

Для аналізу міста як об’єкту керування та зна-
ходження рівня керуючих параметрів для стабілі-
зації соціально-економічної системи використову-
ється апарат теорії керування. А загальна задача 
розв’язується за допомогою чисельних методів.

На основі статистики минулих років економе-
тричними методами було розраховано:

Використовуючи чисельні методи, були отри-
мані наступні прогнозні значення на майбутні 5 пе-
ріодів для ВРП, кількості населення в місті та 
вартості нерухомості.

Це досягається завдяки вкладенням в соціаль-
но-культурну сферу, регулюванню ставкою оренд-
ної плати за землю та податкового тиску.

Сума виплат податків 
на доходи фізичних осіб в рік

Місцева влада не може впливати на суму спла-
чених податків на доходи фізичних осіб в розра-
хунку на 1 особу, однак може впливати на кіль-
кість осіб, що будуть займатись підприємниць-
кою діяльністю.
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Орендна плата 
за використання земельних ділянок

Річна орендна плата за земельні ділянки, які 
перебувають у державній або комунальній влас-
ності, не може перевищувати 12 % від їх норма-
тивної грошової оцінки. Ми пропонуємо залиша-
ти щомісячну сплату за оренду землі на такому ж 
рівні – 3 % від нормативної грошової оцінки та не 
підвищувати розмір відсотку протягом майбут-
ніх 5 років. Такий відносно невисокий відсоток 
створює сприятливі умови для оренди земельних 
площ, тим самим збільшуючи чисельність бажа-
ючих займатися підприємницькою діяльністю.

Виходячи з розрахунків, пропозицією щодо 
витрат місцевою владою на соціально-культурну 
сферу являється щорічне збільшення виплат. Так, 
у перший період варто збільшити втрати на соці-
ально-культурну сферу на 13 %, у другий – на 15 % 
порівняно з попереднім, у третій – на 15 %, у чет-
вертий – на 18 % та в п’ятий – на 21 % порівняно з 
попереднім.

Висновки та пропозиції. Виходячи з реаль-
них статистичних даних було визначено раціо-
нальний розподіл коштів для організації соціаль-
но-економічного функціонування регіону за ра-

хунок управління грошовими потоками. Отрима-
ні результати керуючих змінних моделі доцільно 
використовувати в житті для покращення життя 
населення в Запоріжжі.

Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що запропоновані розробки є ме-
тодичною базою, за допомогою якої регіональні 
органи влади можуть керувати соціально-еконо-
мічними показниками з найбільшою вигодою для 
міста.
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Постановка проблеми. Туризм – одна з най-
більш диференційованих галузей економіки 
будь-якої країни, що водночас забезпечує міжна-
родне пізнання, виступає суттєвим «донором» 
валютних доходів держави та є, практично, най-
вигіднішою формою експорту, оскільки вилучає 
фінансові ресурси з інших держав без сплати 
митних платежів. Крім того, туризм, на відміну 
від більшості галузей економіки, може викорис-
товувати лише окремі відновлювальні природні 
ресурси і суттєво обмежувати використання ін-
ших. Отже, сучасна позиція туристичної галузі 
спрямована на досягнення високого розвитку різ-

них країн світу та розкриває перспективи подаль-
шого піднесення в майбутньому.

Туризм в Україні – це ключова галузь еконо-
мічної системи держави, розвиток якої повинен 
забезпечити відкритість вітчизняної економіки, 
підсилити демократичність та євроінтеграційний 
курс держави. Отримання Україною права на 
проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 
році стало своєрідною «візитівкою» у глобальний 
туристичний бізнес, однак загальнонаціональні 
проблеми, притаманні практично всім сегментам 
туристичного ринку нашої держави, суттєво 
стримують подальший його розвиток. Тому пер-
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шочерговим завданням у сфері побудови потуж-
ної туристичної індустрії в Україні є розробка 
стратегії адаптації вітчизняного туристичного 
бізнесу до сформованих лідерських стандартів 
країн ЄС і світу в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми туристичної індустрії в Україні дослі-
джувалися такими науковцями, як М. П. Бонда-
ренко, І. З. Kриховецький, М. Г. Рега. Однак умови 
сьогодення обумовлюють необхідність визнання 
ефективної стратегії розвитку туризму в економі-
ці України з урахуванням сучасних реалій.

Постановка завдання. Метою статті є форму-

лювання й обґрунтування ефективної стратегії 
розвитку туризму в економіці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливість туризму як галузі народного госпо-
дарства, полягає в задоволенні людських потреб 
щодо пізнання навколишнього світу, унаслідок 
чого відбувся інтенсивний його розвиток в розви-
нутих державах світу (рис. 1).

Будучи достатньо «молодою» галуззю еконо-
міки, туризм 2012 року, забезпечив розподіл тро-
хи більше 9 % від світового ВВП та зайнятість 
кожного дванадцятого працівника [4].

У практиці світового менеджменту виділяють 

Таблиця 1
Стратегії досягнення конкурентної переваги

Позиція на ринку Попереджувальні стратегії Пасивні стратегії

Лідери ринку («віоленти») «захоплення», «захист», 
«блокування» «перехоплення»

Переслідувачі лідерів ринку 
(«патенти»)

«атака в лоб», «прорив», 
«оточення» «дотримання курсу»

Ті, що уникають прямої 
конкуренції («комутанти»)

«зосередження сил на ділянці», 
«обхід» «збереження позицій»

Рис. 1. Структура туристичних прибутків у 2012 році [5]

окремі групи учасників ринку та притаманні їм 
стратегії досягнення конкурентних переваг на 
цьому ринку (табл. 1).

«Захоплення ринку» – розширення попиту на 
продукцію фірми за рахунок використання продук-
тового або цінового лідерства. «Захист ринку» – 
дія на споживачів з метою утримати їх у сфері ді-
яльності підприємства за допомогою реклами, 
стимулювання тощо. «Блокування ринку» – не до-
пускати, щоб переслідувачі домагалися переваг на 
окремих маркетингових напрямах: товар, обслу-
говування, реклама т він. «Перехоплення» – реак-

ція на нововведення переслідувачів з метою зни-
ження їх ефективності. «Атака в лоб» – викорис-
тання істотної переваги над лідером (цінового або 
нецінового) для досягнення конкурентної перева-
ги на ринку. «Прорив» – використання якої-небудь 
однієї слабкої сторони лідера, знаходження «про-
лому». «Оточення» – поступове накопичення пе-
реваг шляхом використання слабких місць лідера, 
обхід конкурента з різних сторін. «Дотримання 
курсу» – мінімізація ризику дій у відповідь лідера 
наприклад, у ціновій політиці. «зосередження сил 
на вигідних ділянках» – вибір сегментів ринку, що 
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не привертають уваги сильніших конкурентів. 
«Обхід» – уникнення конкуренції шляхом випус-
ку товарів, що не «змагаються», сервісу, викорис-
тання непривабливих каналів збуту та ін. «Збері-
гання позицій» – підтримка сталості у ринковій 
діяльності, що не викликає уваги конкурентів 
(«статус квот») [2].

За даними Світової організації туризму 
(UNWTO), у 2010 році Україна належала до де-
сятки лідерів міжнародного туризму за кількіс-
тю відвідувань і посідала сьоме місце. Останні-
ми роками кількість відвідувань значно скоро-
тилася, й в 2012 році країна посіла 16-те місце. 
У 2008 році кількість відвідувань становила 
18,9 млн громадян, насамперед це громадяни з 
Росії та Східної Європи, а також Західної Євро-
пи та США. Структура в’їздного потоку за краї-
ною походження в 2010 році виглядала так: краї-
ни СНД – 11,9 млн осіб (63 % загального в’їздно-
го потоку), країни ЄС – 6,3 млн осіб (33 %), решта 
країн – 1,6 млн осіб (4 %) [5].

Низькі показники туристичної активності 
України на світовому ринку, а особливо чотири-
разове перевищення імпорту туристичних послуг 
над експортом, свідчать про недостатню конку-
рентоспроможність вітчизняної індустрії туриз-
му. Це можна пояснити трьома головними факто-
рами: по-перше, недостатньою ефективністю реа-
лізації механізму забезпечення пріоритетів дер-
жавної політики у сфері організації експорту 
туристичних послуг; по-друге, потужним впли-
вом розвинених глобальних корпорацій, які 
контролюють світовий ринок туристичних по-
слуг, а саме: Carison Companies, American Express, 
Preussag, Airtours, Accor – і низки інших; по-тре-
тє, відсутністю явища масовості туризму в Украї-
ну через низьку платоспроможність основної 
маси населення [8].

Туризм як складова сфери послуг має свою 
специфіку, типологію та функції, які дозволяють 
визнати його як автономну сферу господарюван-
ня. Специфіка туристичної послуги полягає в ха-
рактеристиках, що відрізняють її від інших по-
слуг. Крім відомих властивостей невідчутні, не-
віддільності від джерела, непостійності якості, на 
нашу думку, можна виділити такі властивості по-
слуги туризму, як комплексність, ефект накопи-
чення та складність нормування, що можуть пе-
ретинатися в різній площині їх виробництва й 
реалізації. Туристична послуга має територіаль-
ний характер, що на нього впливає як специфіка 
задоволення потреб у туризмі (відпочинок, подо-
рожі, цільові поїздки), так і особливість форму-
вання попиту й пропозиції на туристичний про-
дукт в країні.

Отже, з вищесказаного ми можемо зробити ви-
сновок, що ринок туристичних послуг має двоє-
дину природу. Як економічне явище, він:

– має соціально-орієнтований характер;
– спрямований на задоволення і розвиток сус-

пільних потреб;
– впливає на процес соціалізації особистості;
– виступає інструментом перерозподілу націо-

нального доходу в середені регіону і країни в ці-
лому.

Враховуючи сучасний стан туризму в Україні, 
для розвитку туристичної галузі необхідно в ко-
роткі строки вирішити досить складні проблеми. 
Сучасна туристична індустрія – дуже складна й 
багатогранна економічна система. Туризм не 
тільки прямо чи опосередковано охоплює біль-
шість галузей економіки, у тому числі промисло-
вість, сільське господарство, будівництво, тран-
спорт, страхування, зв’язок, торгівлю, громадське 
харчування, житлово-комунальне господарство, 
сферу побутових послуг, культуру, мистецтво, а й 
стимулює їхній розвиток. Туризм може і повинен 
одним із найефективніших засобів отримання 
прибутку, стимулювання ринкових відносин, ак-
тивного впливу на зайнятість населення. Крім 
економічного, важливим є і політичний аспект 
впливу туризму, оскільки імідж країни на світо-
вій арені залежить і від вражень туристів, які її 
відвідали. Значну роль туризму відіграє також у 
питаннях охорони здоров’я та духовної культури 
населення [1].

Основою туристичної індустрії є насамперед 
туристична інфраструктура і туристичні послу-
ги. Нинішній стан інфраструктури не задоволь-
няє ні українських, ні іноземних туристів, а рі-
вень сервісу і якості надаваних послуг нас іноді 
просто неконкурентоспроможними.

Стан транспортної інфраструктури більшості 
рекреаційних територій характеризується низь-
ким рівнем єдиної транспортної мережі, пришля-
хового сервісу та інформаційного облаштування, 
незадовільним станом дорожнього покриття та 
безпеки дорожнього руху [2].

Враховуючи, що історико-культурна спадщи-
на та унікальні пам’ятки природи викликають 
величезний інтерес вітчизняних і іноземних ту-
ристів, ми повинні активно використовувати на-
явний потенціал і розробити ефективну модель 
створення туристичної інфраструктури в істори-
ко-культурних та природних заповідниках.

Для України є актуальним розвиток нових 
форм взаємодії комерційних підприємств і дер-
жавних структур в туризмі, спрямованих на:

– розробку механізму співпраці музеїв та при-
родних заповідників з туроператорами;
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– запровадження нових форм туристичного 
обслуговування;

– організацію державними органами конкур-
су приватних інвестиційних туристичних проек-
тів, які дають можливість використовувати пере-
ваги державної допомоги суб’єктам туристичного 
бізнесу, особливо на стартовому етапі;

– формування цільових інвестиційних про-
грам зі спільною участю державного й приватно-
го капіталу.

Безумовно, для вирішення всіх окреслених 
проблем необхідне значне бюджетне фінансуван-
ня. Поряд з цим, і на державному, і на регіональ-
ному рівнях слід продовжувати роботу над залу-

Таблиця 2
Перелік зовнішніх чинників конкурентної переваги туристичної організації

Зовнішні чинники 
конкурентних переваг організації

Основні заходи щодо досягнення і використання 
конкурентної переваги

Рівень конкурентоспроможності країни Організація в країні високого рівня конкурентоспроможності 
або підвищення конкурентоспроможності своєї країни

Рівень конкурентоспроможності регіону Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіону 
або виходу з нього в інший, більш конкурентоспроможний

Відкритість суспільства та ринків Розвиток міжнародної співпраці та інтеграції, міжнародної вільної 
конкуренції

Науковий рівень управління економікою 
країни, області, регіону тощо

Застосування економічних законів функціонування ринкових 
відносин, законів організації у статистиці, підходів до управління 
різноманітними об’єктами, методів управління на всіх рівнях 
ієрархії

Національна система стандартизації 
і сертифікації

Активізація роботи в цій сфері, посилення контролю 
за дотриманням міжнародних стандартів і угод, правове 
забезпечення гармонізації з міжнародною системою

Державна підтримка розвитку людини
Створення єдиних національних інформаційних центрів 
за сферами народного господарства, які відповідають новітнім 
вимогам науки і техніки

Якість інформаційного забезпечення 
управління на всіх рівнях ієрархії

Оберігати навколишнє природне середовище, підвищувати якість 
середовища проживання і розвивати конкурентні переваги в цій 
сфері

Виробнича структура туристичної 
організації

Проектувати організації на основі гнучких виробничих систем, 
автоматизованих модулів і систем

Місія організації Місія повинна включати в себе оригінальну ідею, ексклюзивну 
сферу діяльності, конкурентоспроможний продукт

Структура туристичної організації
Організаційна структура повинна ґрунтуватися га основі дерева 
цілей організації з горизонтальною координацією всіх видів робіт 
менеджером з конкретного товару

Спеціалізація і концентрація надання 
туристичних послуг

Здійснювати проектування надання туристичних послуг на основі 
принципів раціоналізації, використовуючи методи моделювання

Надавачі туристичних послуг
Постійно аналізувати конкурентне середовище, надавачів 
туристичних послуг, силу конкуренції між ними їх 
конкурентоспроможність

Облік і аналіз використання всіх видів 
ресурсів за всіма стадіями життєвого 
циклу великих об’єктів організації

Стимулювання проведення подібного аналізу, оскільки 
в майбутньому економія ресурсів при наданні туристичних послуг 
буде пріоритетним напрямом діяльності туристичної організації

Прогнозування політики ціноутворення 
і ринкової інфраструктури

Для збереження цієї переваги необхідно за своїми товарами 
аналізувати дію законів попиту і пропозиції, 
конкурентоспроможності, тощо

ченням інвестицій у створення сприятливого 
клімату та реального дієвого механізму сприяння 
інвестиціям. Тільки і цьому разі можна розрахо-
вувати на швидке і якісне будівництво нових та 
реконструкцію діючих об’єктів рекреаційного 
призначення та інфраструктури [3].

Для ефективного використання цих передумов 
необхідно здійснити ряд перетворень у самій ор-
ганізації туристичної діяльності, забезпечивши 
впровадження внутрішніх/зовнішніх конкурент-
них переваг (табл. 2).

Серед внутрішніх переваг слід виділити такі:
– наявність морського узбережжя з відносно 

м’яким кліматом;
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– можливість організації гірськолижних ку-
рортів;

– існування джерел з мінеральною водою і 
лікувальними грязями;

– архітектурні, інші пам’ятки [3].
Висновки. Отже перспективність розвитку ту-

ризму як галузі народного господарства підтвер-
джується всіма прогнозними даними світової ту-
ристичної організації, відповідно до яких у ХХІ 
столітті туризм стане найважливішою рушійною 
силою світового розвитку. У зв’язку з цим висо-
кий рейтинг держави в розвитку цієї галузі – це 
не лише великий потенціал акумуляції фінансо-
вих ресурсів, а й міжнародний авторитет і сфера 
впливу і глобальному середовищі. Для досягнен-
ня цього результату Україні необхідно розробити 
ефективну стратегію «оперативної експансії» сві-
тового туристичного ринку. При розробці страте-
гії необхідно враховувати, що найкращі умови 
розвитку туристичних послуг вже є сформовани-
ми в інших більш розвинутих державах, що ство-
рює жорстку конкуренцію на цьому ринку, а тому 
побудову такої стратегії в Україні доцільно здій-
снити шляхом розвитку решти галузей економіки 
й оптимізації цінової політики вітчизняних під-
приємств туристичної індустрії.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ТИПІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ И ТИПОЛОГИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

EVOLUTION OF CREDIT UNIONS DEFINITION AND TYPES

Стаття присвячена дослідженню еволюції поняття кредитна спілка, із визначенням особливостей його 
трактування в сучасних умовах існування даних небанківських установ на ринку фінансових послуг. Роз-
глянуто типологію, принципи діяльності та сучасне місце кредитних спілок в економічній системі. 
У зв’язку із стратегічними змінами по управлінню розвитком запропоновано новий тип кредитних спілок, 
який адаптовано до сучасного стану та реалій ринку фінансових послуг, що значно видозмінено у посткри-
зовий період.

Ключові слова: кредитна спілка, принципи діяльності, типологія, розвиток, місце у системі ринку фінансо-
вих послуг.

Статья посвящена исследованию эволюции понятия кредитный союз, с определением особенностей его 
толкования в современных условиях функционирования данного вида небанковский учреждений на рын-
ке финансовых услуг. Было рассмотрено типологию, принципы деятельности и текущее место кредитных 
союзов в финансовой системе. В связи со значительными стратегическими изменения в управлении раз-
витием кредитных союзов в посткризисный период было предложено ввести новый тип кредитных сою-
зов, адаптированный к современному состоянию рынка финансовых услуг.

Ключевые слова: кредитный союз, принципы деятельности, развитие, типология, место в системе финансо-
вых услуг.

The article is dedicated to the research and evolution of the definition Credit Union according to the contem-
porary conditions of their activity on the financial market. CU`s types and principles, and current market posi-
tions of their activity were described. In spite of some strategical changes in the CU`s development management 
in post crisis period, the new type of Credit unions organization was proposed, which is more suitable for today’s 
situation.

Key word: Credit Union, principles of activity, development, typology, position on the financial market.
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Постановка проблематики та актуальність. 
Вагомий внесок у формуванні теоретичних засад 
та дослідженню економіко-організаційних аспек-
тів діяльності кредитної кооперації зробили у 
своїх працях А. Пожара, С. Бабенко, О. Волкова, 
О. Сидоренко, І. Грубінка, С. Власюк, В. Гонча-
ренко, О. Фарата, А. Степанової, І. Вишневська, 
Р. Руської, О. Малиновської, Б. Комарницький, 
В. Суслова, Р. Коцовська.

Метою статті є поглиблення теоретичних під-
ходів до визначення сутності понять «кредитні 
спілки» та «мета діяльності кредитної спілки», та 

розглянути типологію кредитних спілок, що під-
верглася значних змін у посткризовий період роз-
витку ринку фінансових послуг.

Огляд матеріалів дослідження. Формування 
теоретико-методичних засад функціонування 
кредитних спілок проходило протягом усього 
часу незалежності України, постійно адаптуючи 
роботу кредитних установ відповідно до викли-
ків часу [5].

Виклад основного матеріалу. У працях І. Вол-
кової та В. Муравйова поетапно розглянуто істо-
рію розвитку та особливості діяльності кредит-



24

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

25

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

них спілок на вітчизняному ринку, зокрема опи-
сано типи та принципи кредитної кооперації, до-
ведено банківську природу діяльності кредитних 
спілок із зазначенням особливостей.

У. Кінг, як один із перших теоретиків коопера-
тивного руху вважав, що кооператив, подібно до 
всіх інших товариств, має на меті надавати клієн-
там можливість уникати деяких із тих незручнос-
тей, які в них виникли, коли б вони діяли поодин-
ці, і досягти вигід, яких вони не мали: в основу 
визначення кооперативу вченим було покладено 
критерій спільної праці та ідеї людей.

А. Дежарден засновник Канадської кредитної 
системи кооперації визначає під кредитною спіл-
кою – унікальну фінансову установу, яка прагне 
збагатити своїх членів за рахунок загальної спіль-
ноти. Вона також не є кредитною компанією, що 
прагне отримати прибуток за рахунок менш 
успішних членів суспільства.

На погляд М. Туган-Барановського, кредитні 
спілки виступають єдиною форма господарської 
організації, що виникла внаслідок свідомих зусиль 
широких суспільних груп з метою перетворити 
капіталістичну систему господарства. М. Туган-
Барановський зазначав, що кооперативи зверта-
ються не до суспільних, релігійних чи моральних 
уявлень людини, а насамперед до того ж мотиву, 
до якого звертається капіталізм – до особистого 
егоїзму, господарського інтересу людини. У цьому 
автор вбачає переваги кооперації, оскільки еконо-
мічна природа спільна з капіталістичним підпри-
ємством в інтересах певної групи людей [3].

А. Анциферов під кредитною спілкою пропо-
нує визначення вільного об’єднання осіб з нефіксо-
ваною кількістю членів для досягнення спільних 
економічних цілей, яке ґрунтується на принципах 
повної рівноправності учасників і самоуправлінні, 
в якому кожен із членів бере безпосередню осо-
бисту участь і несе матеріальну відповідальність, 
а отриманий внаслідок фінансової діяльності 
чистий прибуток не розподіляється залежно від 
частки вкладених коштів, а йде як винагорода за 
їх використання [5].

О. Юркевич, розглядаючи кредитні спілки з 
позиції причетності до кредитних установ харак-
теризує їх, як фінансову установу, яка, відповідно 
до Закону, має право за рахунок залучених коштів 
надавати фінансові кредити на власний ризик, як 
за рахунок як власних коштів, так і залучених. 
Кредитна спілка для здійснення своєї діяльності 
на ринку фінансових послуг повинна набути ста-
тусу небанківської фінансової установи та бути 
внесеною до Державного реєстру фінансових 
установ.

О. Фарат відзначає, що кредитні спілки, буду-

чи формою об’єднання фізичних осіб, виникли 
як реакція на потребу у наданні швидких, недо-
рогих і одночасно конкурентоспроможних фі-
нансових послуг. Забезпечення конкурентоспро-
можності фінансових послуг, що пропонуються 
кредитними спілками можливе за однієї обста-
вини – надійності та стійкості фінансової уста-
нови, відповідності стратегії розвитку до ринко-
вих викликів [6].

Базисом у діяльності КС на ринку фінансових 
послуг є три види операцій, визначених на зако-
нодавчому рівні: залучення вкладів на депозитні 
рахунки, надання позик та здійснення внутріш-
ніх переказів небанківськими фінансовими уста-
новами, однак в умовах падіння загальної еконо-
мічного стану населення сучасний стан кредит-
них спілок потребує пошуку нових шляхів розви-
тку, змін у принципах та регулюванні їхньої 
діяльності а також запровадження заходів по удо-
сконаленню механізму розвитку.

Хоча кредитні спілки і не мають на меті отри-
мання прибутку, їхні дії направлені на задоволен-
ня інтересів своїх членів, які одночасно є клієнта-
ми і власниками, та мають можливість отримува-
ти фінансові послуги на більш вигідних умовах, 
ніж ті, що пропонуються на фінансовому ринку. 
У зв’язку з цим кредитні спілки, як правило, ви-
дають кредити під нижчі відсотки, а на вклади 
нараховують вищі відсотки, ніж інші суб’єкти 
фінансового ринку. На думку О. Сидоренко це 
стає можливим завдяки низьким операційним за-
тратам та особливостям неприбуткового фінансо-
вого механізму діяльності установ.

Загальноприйняте визначення економічної 
сутності КС виділяє їх як неприбуткову організа-
цію, яку засновано приватними особами на коо-
перативних принципах, з метою задоволення по-
треб її членів у взаємному кредитуванні та на-
данні фінансових послуг за рахунок об’єднаних 
грошових внесків членів КС [8].

Поняття системи кредитної кооперації, визна-
чають як сукупність економічних відносин між 
інституційними елементами системи щодо фор-
мування, розподілу та використання фондів гро-
шових ресурсів із метою економічного й соціаль-
ного розвитку кредитної кооперації.

А. Пожар та О. Волкова відносять кредитні 
спілки до універсальних банків, створених на 
кооперативних засадах із роздрібною бізнес на-
правленістю. В найбільш широкому розумінні це 
фінансовий кооператив, який одночасно є гро-
мадською і фінансовою організацією та являє со-
бою специфічну форму господарювання. З соці-
альної точки зору кредитна спілка являє собою 
форму фінансової взаємодопомоги та економічно-
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го захисту людей; а з організаційної – громадська 
організація [5].

О. Воронін та Е. Мамбетова висловлюють 
думку, що кредитну спілку можна вважати фінан-
совим посередником, який забезпечує фінансовий 
і соціальний захист своїх членів через залучення 
їхніх особистих заощаджень для взаємного кре-
дитування. Завдяки запропонованим заходам, які 
пов’язані з організацією функціонування кредит-
них спілок в сільській місцевості, покращаться 
показники, що характеризують рівень життя на-
селення, а саме: внутрішній валовий продукт на 
душу населення; реальні доходи населення; рі-
вень оплати праці; межа бідності; соціальне роз-
ташування населення.

Відповідно до Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг» КС віднесено до категорії фінан-
сових установ парабанківської системи. При 
цьому КС мають право залучати на основі ліцен-
зії, виданої Нацкомфінпослуг, кошти на депози-
ти та надавати фінансові кредити на власний 
ризик [7].

К. В. Березовський у якості головної мети 
функціонування кредитних спілок виділяє фінан-
совий та соціальний захист своїх членів – фізич-
них осіб шляхом залучення їх особистих заоща-
джень для взаємного кредитування, а також під-
тримки фінансування малого і середнього бізнесу 
з наданням його представникам супутніх фінан-
сових послуг [5, 7].

В. Гончаренко наголошує, що з соціальної точ-

ки зору, кредитна спілка повинна забезпечити 
фінансову взаємодопомогу й економічний захист 
людей. В організаційному відношенні КС громад-
ська організація, побудована на демократичних 
принципах управління, а в економічному непри-
буткова фінансова установа, що у сукупності 
утворює фінансово-кредитний кооператив. Для 
повного розуміння особливостей соціально-еко-
номічної природи кредитної спілки варто погля-
нути на дані установи як на інституцію, котра 
працює для зростання роздрібних послуг та се-
реднього класу в Україні, формування громадян-
ського суспільства та задоволення потреб клієн-
тів [2].

А. Оленчик та П. Козинець говорять про необ-
хідність внесення змін у ряд законодавчих акти 
України з питань діяльності системи кредитної 
кооперації для оптимізації ринкових позицій кре-
дитних спілок. Особливо важливо вдосконалити 
перелік послуг, які КС можуть надавати своїм 
членам а також розширення членства в кредит-
них спілках за рахунок юридичних осіб [4].

Розглянемо поняття кредитної спілки з огляду 
на форму універсальної фінансової організації 
КС на рис. 1.

На основі розглянутих підходів запропонуємо 
власне визначення поняття кредитної, під яким 
будемо розуміти особливий вид фінансової уста-
нови, який створюється в результаті потреб у 
джерелах фінансування нецільової банківської 
клієнтської аудиторії з метою розширення спек-
тра фінансових послуг шляхом впровадження і 

Рис. 1. Підходи до розуміння поняття кредитна спілка
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реалізації спільних та інтегрованих продуктів, 
що забезпечує розвиток установи за банківським 
сценарієм, та у кінцевому вигляді досягає потре-
би у раціоналізації діяльності, маючи на меті од-
ночасно охопити роздрібні бізнес сегменти фінан-
сового ринку при негласному орієнтирі на отри-
мання прибутку.

На сьогоднішній день розуміння неприбутко-
вого статусу кредитних спілок є першочерговим 
завданням, яке потребує переусвідомлення свого 
значення на системному рівні, що може забезпе-
чити стабільну і ефективну діяльність, спрямова-
ну на розвиток, що у свою чергу не допустить 
виникнення фінансових пірамід під прикриттям, 
які можуть дискредитувати всі КС [4].

Також на основі сформованих підходів із розу-
міння поняття кредитної спілки запропонуємо 
визначення основної мети діяльності кредитної 
спілки, якою будемо вважати, здійснення фінан-
сового забезпечення своїх клієнтів шляхом залу-
чення їхніх особистих заощаджень на оплатній 
основі (за індивідуальною домовленістю), для 
взаємного кредитування інших осіб, що у даний 
час потребують кошти для фінансової підтримки 
власних підприємницьких проектів.

З фінансової точки зору метою діяльності кре-
дитної спілки є не отримання прибутку, а надан-
ня різноманітних фінансових послуг тільки своїм 
членам, які є одночасно її власниками та клієнта-
ми, тому кредитній спілці притаманно поєднання 
інтереси власників і клієнтів. Кредитна спілка є 

водночас формою взаємодопомоги громадян, їх 
громадською організацією, яка створює різнома-
нітні колективні фонди, що використовуються на 
суспільні потреби, та фінансовою установою, яка 
може надавати своїм членам майже повний пере-
лік банківських послуг.

Учасниками кредитних спілок є фізичні особи, 
об’єднані за такими ознаками, як: спільне місце 
роботи, участь в одній галузевій сфері чи одній 
релігійній організації тощо. Кожен член спілки, 
незалежно від розміру внеску, має право одного 
голосу при вирішенні управлінських питань [4].

І. О. Школьник класифікуючи учасників рин-
ку фінансових послуг, виділяє інституційних та 
інфраструктурних фінансових посередників, від-
носячи кредитні спілки до інституційних фінан-
сових посередників, завданням яких полягає у 
акумулюванні тимчасово вільних коштів фізич-
них осіб у невеликих обсягах, для подальшого 
перетворення у потужні інвестиційні та споживчі 
програми кредитування для задоволення клієнт-
ської бази [7].

У більшості випадків кредитні спілки орієнто-
вані на обслуговування малозабезпечених кате-
горій населення, домогосподарств, дрібних това-
риств та с/г. Значна частина кредитних спілок, 
особливо в сільській місцевості, діють у межах 
одного адміністративного району, направляючи 
акумульовані ресурси винятково на економічний 
і соціальний розвиток відповідної територіальної 
громади, яка стримує розвиток установи [1].

Рис. 2. Місце кредитних спілок в системі учасників фінансових установ
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Слід відзначити, що в Україні функціонують 
різні типи кредитних спілок, які успішно розви-
ваються і доповнюють структуру ринку небан-
ківських установ, серед яких можна виділити чо-
тири основні типи: корпоративний, ломбардний, 
інвестиційний, ощадно-позичковий.

Детальний розгляд загальноприйнятих типів 
кредитних спілок зображено на рис. 3 [1].

Такі науковці як М. Куликов, Н. Внукова та 
П. Паламарчук визначають кредитні спілки як 

учасників ощадно-кредитної системи та характе-
ризують їх за наступним параметрами:

– за рівнем спеціалізації: спеціалізовані на 
ощадній справі фін. установи;

– за формами власності: громадські, які пе-
редбачають членство та можливість управління 
установою на паритетних засадах;

– за територіальним принципом – характери-
зують кредитні спілки як децентралізовані, ство-
рені на основі певної територіальної громади [5].

Рис. 3. Загальноприйняті типи кредитних спілок
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Особливістю більшості районних та регіо-
нальних КС є те, що вони створюються на базі 
певного формального або неформального об’єд-
нання людей, котрі, як правило, знають один од-
ного. Інші ж фінансові установи створюються на 
базі штучно сформованої групи. Крім того, на 
відміну від решти фінансових установ, при засну-
ванні КС не визначається фіксована чи потенцій-
на кількість осіб, які будуть його власниками.

Задачею КС з позиції розвитку є постійне 

збільшення кількості клієнтів-власників, тоді як 
у комерційних фінансових установах кількість 
власників цілеспрямовано зменшується, а акцент 
робиться на прибутковості.

За таких умов запропонуємо власний тип кре-
дитних спілок назвавши його роздрібно-направ-
леним, що утворився на вітчизняному ринку фі-
нансових послуг, охарактеризувавши його функ-
ціонально та виразивши масштаби присутності 
даного типу у кількісному виді на рис. 4.

Рис. 4. Характеристика роздрібно-прибуткового типу кредитних спілок
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Висновки. Проведене дослідження методич-
них підходів щодо трактування поняття «кредит-
ної спілки» дає підстави зробити узагальнююче 
визначення даних організацій, як особливий вид 
фінансової установи, який створюється в резуль-
таті потреб у джерелах фінансування нецільової 
банківської клієнтської аудиторії з метою розши-
рення спектра фінансових послуг шляхом впро-
вадження і реалізації спільних та інтегрованих 
продуктів, що забезпечує розвиток установи за 
банківським сценарієм, та у кінцевому вигляді 
досягає потреби у раціоналізації діяльності, маю-
чи на меті одночасно охопити роздрібні бізнес 
сегменти фінансового ринку при негласному орі-
єнтирі на отримання прибутку.

Розглянуто місце та сутність діяльності кре-
дитних спілок в економічній системі, де значно 
менший обсягом присутності ніж у банківських 
установ.

Визначено типи кредитних спілок, спираючись 
на особливості посткризового стану розвитку сис-
теми запропоновано введення нового роздрібно-
прибуткового типу КС, який розвивається за ана-
логією системного роздрібного банку, маючи на 
меті охопити роздрібний та малий бізнес, створю-
ючи у рамках всього внутрішнього ринку систем-
ний високостандартизований бренд. У статті по-
дана схематична характеристика запропоновано-
му типу кредитних спілок.

Формування капіталу кредитної спілки від-
бувається за рахунок грошових внесків своїх 
членів, тому досягнення успіху по даному питан-
ню залежить від ефективності менеджменту КС 
та рекламаційних відгуків клієнтів, які утворю-
ють загальну репутації, в тому числі застосовую-
чи маркетингові методи розвитку клієнтської 
бази.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА 

В РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ПРОДУКЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ
INFORMATIONAL AND ANALITICAL SUUPORT 

FOR THE MANAGEMENT OF VEGETABLE PRODUCTS MARKET 
IN THE REGIONAL PROGRAMMES OF DEVELOPMENT

Стаття присвячена дослідженню стану інформаційно-аналітичного забезпечення програм територі-
ального розвитку в контексті управління ринком продукції овочівництва на регіональному рівні. Визна-
чено, що якість програм територіального розвитку прямо залежить від стану системи інформаційно-ана-
літичного забезпечення розробки програм територіального розвитку. Оскільки програми є основним за-
собом регуляторного впливу держави на продуктові ринки, відповідно, через програми, якість управлін-
ня прямо залежить від стану інформаційно-аналітичного забезпечення розробки програм.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ринком продукції овочівництва значною мірою 
також залежить від координації регулюючого впливу на ринок між галузевими та територіальними орга-
нами управління. Регіональні програми поєднують в собі цей вплив, тому стан координації різних 
суб’єктів в системі управління ринками також прямо залежний від стану системи інформаційно-аналі-
тичного забезпечення розробки програм.

На основі зарубіжного досвіду в статті рекомендується створити інституційний орган, який здатен ви-
рішувати означені проблеми з інформаційно-аналітичним забезпеченням управління ринком продукції 
овочівництва, а саме, - державна агромаркетингова служба в складі Мінагрополітики України.

Ключові слова: продукція овочівництва, програма, ринок, інформаційно-аналітичне забезпечення, управлін-
ня, регіон, агромаркетингова служба.

Статья посвящена исследованию состояния информационно-аналитического обеспечения программ 
территориального развития в контексте управления рынком продукции овощеводства на региональном 
уровне. Определено, что качество программ территориального развития напрямую зависит от состояния 
системы информационно-аналитического обеспечения разработки программ территориального разви-
тия. Поскольку программы являются основным средством регуляторного влияния государства на про-
дуктовые рынки, соответственно, через программы, качество управления напрямую зависит от состоя-
ния информационно-аналитического обеспечения разработки программ.

Информационно-аналитическое обеспечение управления рынком продукции овощеводства в значи-
тельной степени также зависит от координации регулирующего воздействия на рынок между отраслевы-
ми и территориальными органами управления. Региональные программы сочетают в себе это влияние, 
поэтому состояние координации различных субъектов в системе управления рынками прямо зависит от 
состояния системы информационно-аналитического обеспечения разработки программ.

© Царук Н. Г., 2014
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На основе зарубежного опыта в статье рекомендуется создать институциональный орган, который 
способен решать обозначенные проблемы с информационно-аналитическим обеспечением управления 
рынком продукции овощеводства, а именно, - государственная агромаркетингова служба в составе Мина-
грополитики Украины.

Ключевые слова: продукция овощеводства, программа, рынок, информационно-аналитическое обеспечение, 
управление, регион, агромаркетинговая служба.

The article investigates the state of information and analytical support of the territorial development pro-
grams in the context of the management of vegetable products market. The article proves that the quality of the 
programmes of territorial development depends on the state of information and analytical support system for 
making of territorial development programmes. The programmes are the primary means of the state regulatory 
impact on food markets. That’s why through the programmes, management quality depends on the state of infor-
mation and analytical support of programmes making.

Information and analytical support for the management of vegetable products market also largely depends on 
the coordination of the regulatory impact on the market between branches and territorial bodies of government. 
Regional programmes combine this impact, so the state of coordination of different entities in the market manage-
ment is also directly depends on the state of information and analytical support of programmes making.

Based on international experience, the article suggests creating an institutional body which is able to solve the 
defined problems of informational and analytical support for the management of vegetable products market. This 
body is the state agromarket service as a part of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.

Key words: vegetable products, programme, market, information and analytical support, management, region, agro-
market service.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку вітчизняної економіки, характерною 
особливістю якої є диспропорція попиту і пропо-
зиції на внутрішньо регіональних ринках продук-
ції овочівництва, винятково важливого значення 
набуває розробка нових організаційно-економіч-
них механізмів управління ринком. Враховуючи 
успішний досвід зарубіжних країн в Україні ак-
тивно запроваджується практика розроблення 
програм розвитку, як апробований механізм 
управління ринком продукції овочівництва. Осо-
бливої актуальності набувають такі програми на 
регіональному рівні. Однак методологія розробки 
програм в Україні поки що далека від цивілізова-
них стандартів, потребує вдосконалення, особли-
во в частині інформаційно-аналітичного забезпе-
чення програм територіального розвитку. Дослід-
никами не розглядається зв’язок між якістю 
управління та станом інформаційно-аналітично-
го забезпечення програм розвитку, які є основним 
інструментом управління в ринкових умовах, 
внаслідок чого немає суттєвого прогресу в покра-
щенні функціонування ринку продукції овочів-
ництва за рахунок системних управлінських рі-
шень. Цим посилюється актуальність означеної 
тематики дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танню інформаційно-аналітичного забезпечення 
програм територіального розвитку в контексті 
управління продовольчими ринками на регіо-
нальному рівні приділяється значна увага в нау-
кових працях провідних вітчизняних вчених еко-
номістів-аграрників, зокрема В. Г. Андрійчука, 
П. І. Гайдуцького, О. В. Крисального, В. Я. Месель-

Веселяка, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, О. М. Шпи-
чака та ін. Значним є внесок у теорію планування, 
у розробку сучасних концепцій регулювання со-
ціально-економічного розвитку країни та її регіо-
нів вітчизняних вчених-економістів: Б. М. Бірін-
берга, В. Ф. Беседіна, М. М. Гуревічова, М. І. До-
лішнього, Г. О. Жмаєва, Б. М. Крижанівського, 
А. Ф. Мельник, І. Р. Михасюка, В. Ф. Павленка, 
Б. Я. Панасюка, В. І. Пили, В. А. Поповкіна, 
М. Г. Чумаченка, А. А. Чухна.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, немає наукових роз-
робок, присвячених пошуку взаємозв’язку між 
станом системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення розробки програм, що стосуються 
розвитку ринку продукції овочівництва, та якіс-
тю управління ринком, хоча саме програми є 
основним інструментом управління ринком. Не 
розглядаються вченими також питання координа-
ції управлінського впливу на розвиток ринку про-
дукції овочівництва між галузевими та територі-
альними органами управління, хоча питання ко-
ординації мають практичну значимість і присутні 
в процесі розробки програм. Недостатньо відо-
бражений у вітчизняній науковій літературі, в 
розробках економістів-аграрників зарубіжний 
досвід використання в якості системи інформа-
ційно-аналітичного забезпечення розробки про-
грам та управління продовольчими ринками дер-
жавних агромаркетингових служб. Вони довели 
свою високу ефективність в даній сфері і цей до-
свід потребує адаптації до умов України через 
наукове обґрунтування та запровадження в прак-
тику управління.
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Мета статті. Основна мета дослідження по-
лягає в опосередкованому дослідженні стану ін-
формаційно-аналітичного забезпечення розробки 
програм розвитку овочівництва через досліджен-
ня їх змісту та ринкової орієнтації. Порівняно дві 
програми, що відображають типові проблеми ме-
тодичних підходів до розробки програм, які по-
требують розв’язання з метою вдосконалення 
управління ринком овочевої продукції через вдо-
сконалення інформаційно-аналітичного забезпе-
чення програм розвитку. Стаття має також на меті 
вивчення інституційних основ системи інформа-
ційно-аналітичного забезпечення розробки про-
грам розвитку продовольчих ринків в розвинених 
країнах світу, якими є державні агромаркетингові 
служби. Створення такої служби в Україні є акту-
альним і потребує наукового обґрунтування.

Виклад основного матеріалу. Інформаційне 
забезпечення є важливою функцією державно-
управлінської діяльності в різних сферах, у т. ч. у 
сфері управління продовольчими ринками. За 
відсутності необхідної інформації складно при-
ймати об’єктивні та своєчасні державні управлін-
ські рішення. У зв’язку з цим, своєчасна інформа-
ційно-аналітична підтримка управління ринком 
продукції овочівництва є об’єктивною необхід-
ністю.

Метою інформаційно-аналітичного управлін-
ня ринком продукції овочівництва є створення 
умов для державних органів виконавчої влади, 
що забезпечують прийняття ефективних управ-
лінських рішень.

Зміст процесу інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління ринком продукції овочів-
ництва полягає у взаємозв’язку двох взаємо-
пов’язаних елементів, а саме:

– інформаційний – відносно самостійна діяль-
ність спеціально підготовлених фахівців, зайня-
тих пошуком, відбором, обробкою, накопиченням, 
узагальненням і збереженням інформаційних баз 
даних щодо стану ринку продукції овочівництва 
(перший етап процесу інформаційно-аналітично-
го забезпечення управління ринком);

– аналітичний (похідний від першого) другий 
етап процесу інформаційно-аналітичного забез-
печення в системі управління ринком продукції 
овочівництва, – це аналіз, як виробництво спеці-
ально підготовленими фахівцями через складні 
розумові процеси і з використанням спеціального 
методичного інструментарію на основі наявних 
інформаційних баз даних нового знання щодо 
ринку продукції овочівництва як сукупності 
явищ та подій.

Відповідно, систему інформаційно-аналітич-
ного забезпечення управління ринком продукції 

овочівництва слід визначити як взаємозалежну та 
відповідним чином сформовану сукупність орга-
нізаційних, організаційно-правових, інформацій-
них, методичних, програмно-технологічних ком-
понентів, що забезпечує необхідну якість при-
йнятих управлінських рішень за рахунок раціо-
нального використання інформаційних ресурсів 
та інформаційних технологій. Інформаційно-ана-
літична діяльність в сфері управління ринком 
продукції овочівництва – це особливий напрям 
управлінської діяльності, пов’язаний з виявлен-
ням, опрацюванням,збереженням та поширенням 
інформації в сфері економічних відносин щодо 
виробництва та збуту продукції овочівництва.

Для управлінської сфери особливо важливим 
є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною 
інформацією, скільки випереджувальне виявлен-
ня проблемних ситуацій і прогноз розвитку подій 
на ринку продукції овочівництва. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває відображення пи-
тань розвитку ринку продукції овочівництва в 
програмах територіального розвитку, які мають 
свою систему інформаційно-аналітичного забез-
печення. Іншого формату управління ринком 
продукції овочівництва прогностичного характе-
ру як програми не існує, тому критично важливо-
го значення для управління ринком продукції 
овочівництва набуває інформаційно-аналітичне 
забезпечення програм територіального розвитку, 
що стосується продовольчих ринків. На основі 
наведеної логіки бачимо, що інформаційно-аналі-
тичне забезпечення ринку продукції овочівни-
цтва наявне в складі інформаційно-аналітичного 
забезпечення розробки програм територіального 
розвитку. Тому актуальним питанням є вдоскона-
лення системи інформаційно-аналітичного забез-
печення програм територіального розвитку, що 
покращить інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня управляння ринком продукції овочівництва 
через відповідні програми.

Проведений аналіз дозволяє констатувати, що 
інформаційно-аналітичне забезпечення розробки 
та виконання програм регіонального розвитку 
знаходиться в Україні поки що в зародковому ста-
ні, не сформовано ніяк в нормативному, інститу-
ційному та методологічному плані. Це значно 
знижує ефективність програм, системи управлін-
ня загалом, в тому числі в частині управління 
продовольчими ринками та ринком продукції 
овочівництва. Дана ситуація різко контрастує з 
ситуацією в економічно розвинених країнах світу, 
де існують нормативні, інституційні та методоло-
гічні основи для інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління продовольчими ринками, 
що покращує якість управління, забезпечує його 
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високу ефективність. Для відображення даного 
досвіду обсягу статті недостатньо, тому розгля-
немо його основні аспекти, що дозволяють дати 
оцінку проблемним питанням щодо інформацій-
но-аналітичного забезпечення розробки програм 
в Україні.

Міжнародний досвід свідчить, що інформацій-
но-аналітичним забезпеченням управління про-
довольчими ринками, у т. ч. ринком продукції 
овочівництва займається спеціально створена в 
складі Міністерства сільського господарства 
служба державного агромаркетингового сервісу. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення системою 
державного агромаркетингового сервісу в розви-
нених країнах проводиться за напрямками: ін-
формаційна підтримка функціонування ринкової 
інфраструктури; постачання агромаркетингової 
інформації державним органам управління (що 
здійснюють управління на основі відповідних 
програм) та зацікавленим операторам ринку; ін-
формаційно-консультативна підтримка операто-
рів ринку (перш за усе виробників); проведення 
відповідних тренінгів з маркетингу для операто-
рів ринку на усіх рівнях його регулювання.

Так, наприклад, в своєму стратегічному плані 
Служба аграрного маркетингового сервісу (AMS) 
США визначає стратегічні цілі своєї діяльності 
на наступні п’ять років таким чином:

1. Підтримувати органи державного управлін-
ня та суб’єктів продовольчих ринків у створенні 
ними інформаційних баз даних, які надають до-
стовірну інформацію щодо того як сільськогоспо-
дарська продукція виробляється, переробляється, 
упаковується і продається.

2. Забезпечити переваги для переробної про-
мисловості та для широкої громадськості через 
забезпечення їх своєчасною, точною і неуперед-
женою інформацію про стан продовольчих рин-
ків, підтримку інновацій та створення сприятли-
вих умов для формування державних резервів 
продовольства і використання продовольства на 
державні програми допомоги бідним.

3. Стимулювання процесів створення сіль-
госпвиробниками груп та об’єднань для зміцнен-
ня їх позицій на ринку через створення маркетин-
гових програм самодопомоги.

4. Проводити моніторинг основних галузевих 
ринків сільськогосподарської продукції з метою 
дотримання вимог законодавства щодо захисту 
прав споживачів продовольства, операторів про-
довольчого ринку, національної продовольчої 
безпеки та інших зацікавлених сторін.

Адаптація зарубіжного досвіду та його вико-
ристання в частині організації інформаційно-ана-
літичного забезпечення розробки і реалізації про-

грам розвитку продовольчих ринків забезпечить 
такі позитивні ефекти від управління на основі 
відповідних програм:

1. Максимально швидке просування генерова-
них ідей від концепції до комерціалізації з міні-
мальними витратами ресурсів.

2. Створення каналів зв’язку суб’єктів ринку 
продукції овочівництва із зовнішніми контраген-
тами з метою своєчасного забезпечення спеціалі-
зованими знаннями.

3. Нівелювання перешкод в координації між 
інноваційними проектами, що реалізуються в 
межах ринку продукції овочівництва.

4. Встановлення дисципліни для управління 
знаннями й забезпечення інформацією процесу 
управління ринком продукції овочівництва.

5. Синхронізація цілей на різних рівнях управ-
ління ринком продукції овочівництва.

Враховуючи зарубіжний досвід, інформацій-
но-аналітичне забезпечення розробки програм 
регіонального розвитку, що стосуються управлін-
ня ринком продукції овочівництва має передбача-
ти наступне:

– інформаційно-аналітичне забезпечення опи-
су ситуації та вивчення потреб в розвитку ринку 
продукції овочівництва та діяльності суб’єктів 
ринку;

– інформаційно-аналітичне забезпечення про-
цесу визначення цілей і завдань програми;

– характеристика цільової аудиторії програми;
– методи інформаційно-аналітичне забезпе-

чення, що використовуються при розробці та ви-
конанні програми;

– інформаційно-аналітичне забезпечення про-
ведення моніторингу, оцінок та самооцінок роботи.

Зарубіжний досвід інформаційно-аналітично-
го забезпечення управління ринком продукції 
овочівництва вважаємо таким, що орієнтований 
на цільові рішення і заслуговує на застосування 
при координації діяльності регіональних органів 
управління та системи органів управління АПК 
України через програми регіонального розвитку.

Розглянемо роль програм регіонального роз-
витку в управлінні розвитком овочівництва та 
наявні підходи, які відображають інформаційно-
аналітичне забезпечення програм регіонального 
розвитку в Україні. Так, у межах реалізації «Кон-
цепції розвитку овочівництва та переробної про-
мисловості до 2015 року» [7], територіальні орга-
ни влади на місцевому рівні розробляють власні 
програми розвитку овочівництва і підходять до 
цього досить по-різному. Так, наприклад, Зба-
разька районна Рада Тернопільської області в 
серпні 2012 року затвердила «Програму розвитку 
виробництва картоплі та овочів в районі у 2012–
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2020 роках» [8]. Головним завданням програми 
визначено збільшення обсягів виробництва кар-
топлі та овочів у суспільному секторі району.

Поряд з цим, за змістом програма більш відпо-
відає плану виробничого підприємства, ніж за-
вданням регулювання умов для розвитку галузі 
(що має бути завданням органу влади). В програ-
мі відсутні будь-які завдання ринкового регулю-
вання. Дана програма є яскравою демонстрацією 
пострадянського типу мислення стосовно мето-
дів економічного розвитку (незважаючи на те, що 
це регіон Західної України), суть якого зводиться 
до схеми «ресурси → результати». Такий підхід, 
на наш погляд, відображає також і відсутність 
впорядкованого інформаційно-аналітичного за-
безпечення в працівників Ради, що є розробника-
ми програми.

Зовсім інший, сучасний підхід до формування 
програми розвитку овочівництва, що також відо-
бражає підхід до інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління, демонструє Бериславська 
районна Рада Херсонської області, яка прийняла 
«Програму розвитку овочівництва та баштанни-
цтва в Бериславському районі на 2013–2015 роки 
та на період до 2020 року» [4] (на сайті ради роз-
міщено проект даної програми). Згідно даної про-
грами передбачається система заходів за усіма 
аспектами функціонування ринку овочевої про-
дукції в районі, а саме: виробництво, споживан-
ня, баланс попиту та пропозиції, технології, пере-
робка, зберігання, логістика, організація ринку 
через створення кооперативів, збут. Очевидно, 
що обґрунтовані пропозиції базуються на відпо-
відних базах даних, що об’єктивно повинні мати 
характер впорядкованої системи інформаційно-
аналітичного забезпечення управління ринком 
продукції овочівництва. На сьогодні підходи до 
формування таких баз даних є внутрішньою 
справою розробників, публічно не презентують-
ся. Завданням є вивчення такого вітчизняного 
позитивного досвіду для формування повноцін-
ної, інституційної і публічної системи інформа-
ційно-аналітичного забезпечення розробки про-
грам.

Слабкими місцями обох програм є недостатнє 
розуміння методів обробки аналітичної інформа-
ції в процесі виконання програми (такий висно-
вок робимо на основі аналізу змісту програм) та 
критеріїв, показників, що будуть використані 
для майбутньої оцінки виконання програми. 
Принагідно слід зазначити, що створення систе-
ми майбутньої оцінки виконання програми, при 
її розробці, є обов’язковим елементом (стандар-
том) розробки програм у економічно розвинених 
країнах.

В порівнянні з методологією, що використову-
ється в розвинених країнах, головними недоліка-
ми прийнятої методології програмування терито-
ріального розвитку з точки зору інформаційно-
аналітичного забезпечення управління продо-
вольчими ринками (у т. ч. ринком продукції 
овочівництва) є наступні:

– відсутність збору та опрацювання інформа-
ції думки сільського населення (з’ясовується 
шляхом опитування) щодо його бачення стратегії 
розвитку території;

– відсутність системи сталого інформаційно-
го обміну між відомчими та регіональними орга-
нами влади в процесі здійснення ними управлін-
ня (яким є розробка, виконання та оцінка програм 
розвитку) продовольчими ринками;

– ототожнення управління агарним ринком 
(у т. ч. ринком продукції овочівництва) з управ-
лінням сільськогосподарським виробництвом;

– відсутність колективної роботи через спеці-
альні програмові комітети (групи) в процесі роз-
робки програми розвитку;

– відсутність календарного графіку виконан-
ня робіт, у т. ч. робіт інформаційно-аналітичного 
характеру;

– невизначеність джерел фінансування за біль-
шістю позицій програми, у т. ч. невизначені фінан-
сові потреби на інформаційно-аналітичне забезпе-
чення окремих заходів та програми в цілому;

– відсутність будь-якої відповідальності (пер-
сональної або матеріальної) за результати вико-
нання програми;

– відсутність системи контролю, моніторингу 
та оцінки кінцевих результатів розвитку сільської 
території;

– відсутність системи громадського контролю 
за створенням, виконанням та оцінкою програми 
розвитку, системи оприлюднення діяльності за 
програмою.

Через порівняння різних регіональних про-
грам, орієнтованих на розвиток овочівництва, 
бачимо, що розуміння змісту програм для управ-
ління ринком продукції овочівництва і, відповід-
но, необхідного інформаційно-аналітичного за-
безпечення програм та управління ними в Україні 
може трактуватись по-різному. Це свідчить про 
відсутність в країні загальноприйнятих стандар-
тів розробки програм, як основного інструменту 
управління розвитком ринку продукції овочівни-
цтва та, відповідно, стандартів їх інформаційно-
аналітичного забезпечення.

Зміст програм акумулює в собі структуру не-
обхідних баз даних, необхідних для їх виконання 
[2]. Наведений і далекий від необхідного стан з 
розумінням структури та змісту інформаційних 
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баз даних органами, що здійснюють практичне 
управління ринком продукції овочівництва на 
рівні держави (концепція) та окремих територій 
(програми-обласні, районі), обумовлює гостру 
потребу в формуванні сучасної системи інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління 
ринком продукції овочівництва. Адже така систе-
ма є обов’язковою і важливою передумовою пере-
ходу до сучасної методології регулювання ринку 
через науково обґрунтований підхід до програ-
мування. На основі наведеного нами сформульо-
ване в схематичному вигляді власне бачення уні-
фікованого для усіх суб’єктів розробки процесу 
інформаційно-аналітичного забезпечення регіо-
нальних програм, що стосуються управління роз-
витком ринку продукції овочівництва (рис. 1).

Висновки та пропозиції. На основі викладе-
ного, нами пропонується створення системи ін-
формаційно-аналітичного забезпечення управ-

ління ринком продукції овочівництва як інститу-
ційного механізму державної агромаркетингової 
служби в складі Мінагрополітики України. Така 
служба має, на наш погляд, складатись з наступ-
них підсистем, які через відповідні підрозділи 
забезпечать інформаційно-аналітичну підтримку 
процесу розробки програм регіонального розви-
тку через виконання функцій:

1) інформаційної, що забезпечує збір, система-
тизацію та формування баз даних інформаційних 
ресурсів за всіма напрямами діяльності суб’єктів 
ринку продукції овочівництва (виробнича, збуто-
ва та ін.), яка використовується для власних по-
треб так і для інформаційного забезпечення сис-
теми управління ринком продукції овочівництва 
(інформаційно-аналітичний відділ служби);

2) інноваційної, що забезпечує збір, системати-
зацію наукових досягнень та передового досвіду 
в сфері діяльності суб’єктів ринку продукції ово-

Рис. 1. Процес інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних програм, 
орієнтованих на управління ринком продукції овочівництва

Джерело: власна розробка автора.
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чівництва та створення і координацію на цій 
основі інноваційних продуктів у вигляді техноло-
гій виробництва продукції овочівництва, бізнес-
проектів, організаційно-економічних заходів удо-
сконалення управління, маркетингової діяльнос-
ті, інноваційних та інвестиційних проектів (від-
діл наукового супроводу інновацій на ринку 
продукції овочівництва);

3) маркетингової, яка передбачає формування, 
обробку, систематизацію та деталізацію інформа-
ції щодо ринкового просування продукції овочів-
ництва на внутрішньому та на зовнішніх ринках 
(ціни, собівартість, попит, пропозиція, кон’юнк-
тура ринку), – маркетинговий відділ як централь-
на ланка в діяльності служби;

4) моніторингової, що забезпечує постійний 
аналіз відповідності кількості, якості, асортимен-
ту та ціни овочевої продукції потребам спожива-
чів на внутрішньому та на зовнішніх ринках, 
здійснює аналітичну обробку отриманих даних 
та готує пропозиції іншим підсистемам (відділам) 
служби для обґрунтування відповідних коригу-
вань в програмах розвитку овочівництва, для 
оперативного реагування системи управління на 
виклики швидкозмінної ринкової ситуації (відділ 
моніторингу ринку продукції овочівництва).

Система інформаційно-аналітичного забезпе-
чення розробки і виконання програм управління 
ринком продукції овочівництва в Україні не 
опрацьована ні на практичному ні на теоретич-
ному рівні. Це різко контрастує з сучасною прак-
тикою програмового управління ринками в роз-
винених країнах. Тому актуальними є наукові 
розробки в даному напрямку, їх практичне засто-
сування забезпечить покращення якості та ефек-
тивності управління.

Система інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління ринком продукції овочівни-
цтва, як інституційний механізм, має бути спро-
можною до підтримки інвестиційного шляху 
розвитку галузі, до формування інновацій в сис-
темі державного управління ринком продукції 
овочівництва через програми регіонального роз-

витку, розробляти відповідні пропозиції у вигляді 
прогнозів, інноваційних проектів та забезпечува-
ти їх впровадження в практику державного 
управління.
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Введение. Обеспечение конкурентных преи-
муществ в условиях глобализирующейся эконо-
мики пораждают необходомость в поисках новых 
идей, которые трансформируются в реальные 
продукты и услуги, ввода новых процессов и тех-
нологий, оптимизации целостной своей деятель-
ности, в том числе и организационной структуры. 
Все это находится в основе проведения конкрет-
ной инновационной политики, которая позволит 
оптимизацию продуктовых листов, с целью мак-
симального удовлетворения потребностей уже 
имеющихся потребителей и привлечению новых 
таковых.

1. Специфика понятия «инновации»
Понятие «инновации» возникло в XX веке, 

было введено австро-американским экономистом 
Йозефом Шумпетером [7, с. 11]. Он описывает 
инновационные процессы как создание новых 

комбинаций или изменений в развитии рыночной 
экономики и производств. По мнению Шумпете-
ра под понятием инновация подразумеваются из-
менения с целью внедрения и использования но-
вых видов потребительских товаров, новых про-
изводственных и транспортных средств, рынков 
сбыта и новых форм в организации производств. 
Под «инновациями» или «нововведением» под-
размевается разультат, полученный в процессе 
создания новой продукции, услуги; процесс или 
форма организации. В это понятие включены все 
виды нововведений, независимо от их степени 
новизны на рынке или в фирме.

С этимологической точки зрения понятие «ин-
новация» происходит от латинского слова in (в) и 
novus (новый) или латинского слова innovation, 
перевод которого «нововведение», что-то новое. 
Поэтому теоретически и практически считается, 
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что инновация является процессом использова-
ния знаний, информаций для создания и введения 
нового в организации, на рынке, в практике и т. д. 
Инновация связана всегда с введением чего-то 
нового, которое применяется впервые или приво-
дит к появлению новых идей [1, с. 373; 3, с. 35].

Некоторые авторы [3, с. 36] рассматривают 
инновацию как процесс исследования, развития 
приложения технологий. Обращаем внимание на 
то, что под технологией понимается совокуп-
ность знаний о свойствах и применениях их в 
технике. Ввиду этого технология связана с про-
дуктом или процессом трансформации внутри 
предприятия.

В специализиранной литературе акцентиру-
ется внимание на пяти особенностях инноваций 
[1, с. 37; 2, с. 194]:

– новизна;
– реальные изменения;
– положительная оценка рынка;
– инновация как процесс;
– предположительный результат и нематери-

альный результат.
Первый элемент связывается с инновацией, т. е. 

новой идеей, новым способом, изобретением, тех-
ническим решением возникающих проблем, но-
вых и старых.

При втором элементе в основе новизны осу-
ществляется целенаправленная деятельность, ко-
торая проводит к реальным изменениям в спосо-
бах распространения и реализации их на рынке 
сбыта.

Третья опорная точка является положительной 
оценкой новизны со стороны рынка сбыта и по-
требителей. Успех всякой идеи зависит от того, 
как будет она воспринята клиентами, какая их 
первоначальная реакция к этому продукту, услу-
ге, в основе которой лежит интерес к последую-
щей покупке и т. д. В зависимости от того, какую 
пользу приносит этот товар потребителю, тако-
вым будет их желание и далее использовать этот 
продукт или услугу.

В отношении инновации как процесса, в лите-
ратуре указывается, что её сущность нельзя по-
нять, если она не рассматривается как процесс, 
включающий логически обособленные, но свя-
занные между собой фразы и операции. Это про-
цесс преобразования научных знаний в рыночно 
реализованный продукт или услугу.

Пятое требование направлено на расчёт мате-
риального и нематериального результата при ис-
пользовании новой идеи. Это требование легко 
увидеть в новой продукции, имеющей материаль-
ный характер, то же самое и при технологических 
процессах.

Сравнительно трудно открыть новизну в усо-
вершенствовании продукта и процесса, где она 
обыкновенно описывается терминами «более на-
деждный», «более безопасный», «с лучшим ди-
зайном», «с лучшей правовой защитой» и т. д. 
Кроме того, результате внедрения инновации мо-
гут и не иметь материальной составляющей в том 
случае, когда она относится к организации управ-
ления (новые структуры, новые способы при при-
нятии решений), способам оказания услуг в не-
производственном секторе и т. д.

Исходя из ранее изложенного и, проанализи-
ровав специализированную литературу по дан-
ной тематике, следует, что по своей сущности 
инновация имеет двоякое восприятие:

– с одной стороны она рассматривается как 
процесс создания и развития методов, техноло-
гий, организаций и продукции и акцентирует 
внимание на способе создания и реализации ин-
новации, так же на отдельные фазы, а именно: 
производство, маркетинг, изучение, развитие, ди-
зайн, дистрибюция;

– с другой стороны – как результат (конкрет-
ный новый продукт, процесс, технология, орга-
низация производства) и способы его использо-
вания.

В связи с этим в литературе делают обобще-
ние, что инновация – это процесс, в результате 
которого, благодаря новой технике, технологии 
или новой организации, создаётся, производится, 
выводится на рынок новый товар или услуга с 
улучшенными качественными характеристика-
ми, которые позволяют удовлетворить потребно-
сти, новые или ранее существующие.

2. Значение инновационной политики 
 в развитии организаций и подходы 
 к её осуществлению

На сегодня существует общепринятое мнение, 
что уровень нововведений и модернизаций в каж-
дой стране определяют скорость и эффективность 
её экономического развития [4, с. 19]. В специали-
зированной литературе указано, что на этом 
утверждении основаны экономическая и инду-
стриальная политики в странах с развитой ры-
ночной экономикой [5]. Производство, внедрение, 
распространение новых знаний воспринимается 
как средство при достижении конкурентных по-
зиций на международных рынках, удовлетворяю-
щие новые потребности национальных и между-
народных потребителей.

Исследователи в данной области указывают, 
что инновационная политика представляет сово-
купность принципов, методов и форм управления 
инновационными процессами, деятельностью за-
нятых в этих организационных структурах. Вот 
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почему существует понятие, что инновационная 
политика воздействует на следующие четыре на-
правления:

– экономическое развитие;
– возможность реализации научного, техно-

логического и рыночного потенциала;
– стратегию управления национального и фир-

менного уровня;
– реальные экономические процессы.
На основе инновационной политики возможно 

ускорение экономического развития и достиже-
ние высокой конкурентноспособности, т. к. она 
обеспечивает условия для создания быстрого 
превращения идей в продукцию, процессы, услу-
ги или в новый тип организации фирм. Иначе го-
воря, инновационная политика трансформирует 
творчество – в доход и распространение лучших 
идей – в действительность.

К основным целям инновационной политики 
относятся:

– обновление и расширение гамы продукции 
и услуг и связанных с ними рынков сбыта;

– введение новых методов в производсво, 
снабжение и дистрибюцию;

– изменение организации, управления и усло-
вий работы;

– повышение знаний и умений, т. е. квалифи-
кации сотрудников.

Считает, что уровень эффективности иннова-
ционной политики зависит от:

– человеческих ресурсов для получения но-
вых знаний и их внедрения в производство и на 
рынке, так и распространение новых знаний в 
этой области;

– интенсивности создания новых знаний в го-
сударстве;

– уровня трансфера и внедрения новых техно-
логий;

– наличия финансовых ресурсов для внедре-
ния новых решений;

– степени развития рынка сбыта.
В результате выше излоденного можно сделать 

следующий вывод, что инновационная политика 
должна рассматриваться в двух направлениях: по 
отношению к бизнес-организации и по отноше-
нию к государству.

Чтобы оценить инновационную активность, 
данным субъектам необходимо четко осущест-
влять свою деятельность. Для реализации какой-
либо инновационной деятельности в государстве, 
в первую очередь необходимо, чтобы инноваци-
онная политика являлась неотъемлемой частью 
национальной политики экономического разви-
тия и была тесно связана с приоритетами страны 
в стратегическом, тактическом и оперативном 

аспектах. Как правило такие приоритеты основа-
ны на увеличении ВВП, росте добавочной стои-
мости в экономическом секторе страны, повыше-
нии производительности, росте экспорта, улуч-
шениях платежного баланса страны, привлечении 
зарубежных инвестиций, улучшении качества за-
нятости населения, охраны окружающей среды.

С другой стороны, через инновационную ак-
тивность организаций становится возможным 
реализация инновационных идей. Что находится 
в прямой зависимости от уровня инвестиции на 
исследования и разработки, как и другие расходы 
на инновационную деятельность. В этом случае 
существенное значение имеет нормативно-зако-
нодательная база, которая может как улучшить, 
так и затруднить инновационную деятельность, 
взаимосвязь между предприятиями с одной сто-
роны, и с академической средой и университет-
скими исследовательскими структурами – с дру-
гой, а также возможности финансирования про-
ектов и т. д. Повышение инновационной актив-
ности во всякой экономике сводится к комплексу 
мер, которые сводятся к национальной инноваци-
онной политике.

Следует отметить, что для её формального ис-
пользования с целью ускорения экономического 
развития, нужны соответственные подходы. В спе-
циализированной литературе акцентируется два 
основных подхода для проведения инновацион-
ной политики - «supply-push» и «demand-pull»:

– «supply-push» – нововведение той функции, 
которую считает необходимой администрация 
для данного рынка; это инновационная политика 
администрации или командная экономика;

– «demand-pull» – стимул к поиску для осу-
ществления нововведений для рынка как резуль-
тат нужд потребителей, независимо от того, это 
отдельные лица или организации, в рамках стра-
ны или за её пределами; данный подход характе-
рен для рыночноориентированной экономики.

Для результативного решения необходимо со-
четать эти два подхода, которые позволяют объе-
динить необходимую конкурентную связь ресур-
сов для осуществления нововведений с учетом 
рыночной потребности. В связи с этим пересма-
тривают и развивают экономические подходы 
при исследовании глобальных технологичиских 
изменений. Перед национальными инновацион-
ными системами возникла следующая проблема, 
кторая рассматривается как основной фактор со-
временного развития, основанного на использо-
вании, накоплении, систематизации знаний со-
гласно специфики отдельных стран [8, с. 8–9]. 
Из-за разных экономических возможностей для 
научноисследовательской деятельности уровень 
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инновационных систем в разных организациях и 
государствах различные. Поэтому наличие воз-
можностей для трансфера технологий и их рас-
пространения на национальном и международ-
ном уровнях очень важно. Всё это требует хоро-
шей коммуникативной системы, а также и доста-
точные финансовые возможности. Важен и 
доступ к информации и формы знаний, позволя-
ющие бизнес-организациям воспользоваться 
имеющимися возможностями, чтобы улучшить 
свои рыночные позиции и по возможности полу-
чить максимальный доход.

Выводы. Термин «инновации» имеет широкое 
понятие. Инновации являются новым продуктом 
в дополнении к существующему; дополнительная 
услуга, которая оптимизирует процесс обслужи-
вания клиентов, улучшения в организационной 
структуре; новая технология, которая внедряется 
в производственный процесс и т. д. Развитие ин-
новационной деятельности требует серьезных 
финансовых вложений, которые имеет не каждая 
организация. С другой стороны инновационная 
активность должна быть выражена в виде кон-
кретной инновационной политики, как в отдель-
ных организациях, так и на государственном 
уровне. Наличие необходимой нормативной-за-
конодательной базы, с помощью которой государ-
ство поможет развитию инноваций и инноваци-
онной политики своим бизнес-субъектам, являет-
ся серьезной предпосылкой для создания благо-
приятного микроклимата в области развития 
инноваций.
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AND SELF-FINANCING COMPANIES

У статті розглянуто сутність дивідендної політики та самофінансування підприємства, визначено 
основні їх види. Встановлено взаємозв’язок між дивідендною політикою та самофінансуванням підпри-
ємства. Автор доводить, що обрана дивідендна політика та рівень самофінансування є важливим напря-
мом впливу на конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова: дивіденд, дивідендна політика, самофінансування, тезаврація прибутку, конкурентоспро-
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В статье рассмотрена сущность дивидендной политики и самофинансирования предприятия, опреде-
лены основные их виды. Установлена взаимосвязь между дивидендной политикой и самофинансировани-
ем предприятия. Автор доказывает, что выбранная дивидендная политика и уровень самофинансирова-
ния является важным направлением влияния на конкурентоспособность предприятия.
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The article discusses the essence of self-financing and dividend policy of the enterprise, the basic types of them. 
The relationship between dividend policy and self-financing enterprise. The author argues that the chosen divi-
dend policy and the level of self-financing is an important area of impact on the competitiveness of enterprises.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
основним завданням управління фінансами під-
приємства є досягнення та подальше забезпечен-
ня належного рівня конкурентоспроможності 
підприємства у короткостроковому та довгостро-
ковому періодах. На інвестиційну привабливість 
підприємства великий вплив має дивідендна по-
літика. Якщо дивідендні виплати досить високі, 
то це одна з ознак того, що підприємство працює 
успішно і в нього вигідно вкладати капітал. Але, 
якщо при цьому мала частка прибутку спрямову-
ється на оновлення та розширення виробництва, 
то ситуація може змінитися. Через це, дуже важ-
ливе значення у забезпеченні стабільності діяль-

ності підприємства та його подальшого розвитку 
займає самофінансування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження у галузі самофінансування підпри-
ємств та дивідендної політики проводилися та-
кими вченими, як: О. О. Терещенко, В. В. Кова-
льов, Є. С. Стоянова, Т. В. Теплова, Л. О. Омеля-
нович, О. В.Чайковська, О. В. Хістєва, І. О. Бланк, 
В. В. Краснова, С. Я. Салига, Л. Гапенським та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На сучасному етапі розвитку 
фінансового менеджменту в Україні дослідження 
вітчизняних науковців в галузі дивідендної полі-
тики та самофінансування є недостатніми, тому 
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актуальною залишається проблема трактування 
сутності, термінологічного окреслення вказаних 
понять, встановлення взаємозв’язку між ними та 
дослідження їх впливу на підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету статті – дослідити 
теоретичні аспекти дивідендної політики та са-
мофінансування підприємства, встановити взає-
мозв’язок між ними, аргументувати актуальність 
процесів обраної дивідендної політики та рівня 
самофінансування підприємства як напряму під-
вищення його конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах господарювання перед кож-
ним підприємцем стоїть двоєдине завдання – від-
шукати найдешевші джерела фінансування, а свій 
прибуток використати так, щоб досягти макси-
мальної вигоди при найменшому ризику. Диві-
дендна політика є невід’ємним елементом загаль-
нокорпоративної стратегії підприємства, вона 
безпосередньо пов’язана з такими аспектами його 
фінансової діяльності, як фінансова стратегія, 
вартість підприємства, структура капіталу, емі-
сійна стратегія на ринку цінних паперів тощо.

Дивіденди виникають у тих фірмах, де існує 
розподіл управління та володіння, і є механізмом 
обслуговування розподілу згенерованого бізне-
сом чистого прибутку на власне споживання та 
реінвестування.

Що стосується акціонерних товариств, диві-
денд – це частина чистого прибутку акціонерного 
товариства, яка розподіляється серед акціонерів 
пропорційно кількості акцій, що знаходяться в їх 
розпорядженні [4, с. 67].

Дивіденди виплачуються з чистого прибутку, і 
правління вирішує, яку частину чистого прибут-
ку виділити на виплату дивідендів. Послідовність 
даних рішень називають дивідендною політикою 
товариства.

За визначенням І. А. Бланка, дивідендна полі-
тика представляє собою складову частину загаль-
ної політики управління прибутком, що полягає в 
оптимізації пропорцій між її частинами, що спо-
живається і капіталізується з метою максимізації 
ринкової вартості підприємства [1, с. 340].

Дивідендна політика – це набір цілей і завдань, 
які ставить перед собою керівництво підприєм-
ства у галузі виплати дивідендів, а також сукуп-
ність методів і засобів їх досягнення.

Залежно від власних стратегічних цілей, акці-
онерна корпорація може застосовувати наступні 
види дивідендної політики.

1. Політика «нульового» дивіденду
Політика «нульового» дивіденду полягає в не-

виплаті дивідендів взагалі. Це означає, що компа-
нія свідомо попереджає акціонерів про «нульову» 
дивідендну політику, а акціонери підтверджують 
свою згоду (чи незгоду) з даною політикою, голо-
суючи за це фактами купівлі (чи продажу) акцій 
компанії.

2. Політика «100%» дивіденду
Ця політика відносно рідко трапляється у 

практиці діяльності підприємств. Її сутність по-
лягає у виділенні 100 відсотків нерозподіленого 
прибутку на виплату дивідендів.

3. Політика фіксованого дивіденду
Вона полягає у виділенні однієї і тієї самої аб-

солютної величини дивідендів із розрахунку на 
одну акцію. Позитивний аспект такого застосу-
вання – наближення звичайних акцій за своїми 
характеристиками ризику до привілейованих ак-
цій при ординарній наявності в них, як і в усіх 
інших звичайних акцій, права на участь в управ-
лінні компанією.

4. Політика фіксованого дивіденду з преміаль-
ними виплатами

Даний вид політики передбачає на додаток до 
фіксованої (гарантованої) частини дивідендів ще 
і додаткові преміальні виплати в ті періоди, коли 
керівництво компанією вирішить їх виплатити.

5. Політика виділення на дивіденди фіксова-
ного відсотка з прибутку

Сутність даної дивідендної політики визна-
чається саме методом обчислення дивідендів із 
розрахунку на одну акцію. Для такого обчис-
лення, початково вирішують, яку частку (відсо-
ток) чистого прибутку може бути виділено на 
виплату дивідендів. Потім знаходять абсолютне 
значення даної частки чистого прибутку. Це і 
буде сума виділена на виплату дивідендів за ак-
ціями.

6. Прогресивна дивідендна політика
Прогресивна дивідендна політика передбачає 

поступове постійне збільшення дивідендних ви-
плат із розрахунку на одну акцію.

7. Регресивна дивідендна політика
Регресивна дивідендна політика – передбачає 

стале та поступове зменшення дивідендних ви-
плат, що еквівалентно їх приросту з від’ємним 
темпом. Застосування даної політики часто при-
водить до того, що акціонери вирішують продати 
акції даної корпорації.

8. Політика негрошових виплат
Якщо на підприємстві бракує фінансових ре-

сурсів, тоді вдаються до політики негрошових 
дивідендних виплат. У цьому випадку замість 
прямих грошових дивідендних виплат викорис-
товують, як правило, найближчі грошові замін-
ники.
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9. Політика нагромаджених кумулятивних ди-
відендів

Передбачає оголошення дивідендів, проте ви-
плата їх відкладається до кращих часів.

Науковці роблять спроби розкласифікувати 
теоретичні засади, відповідно до яких здійсню-
ється на практиці та чи інша дивідендна політика. 
Однак, жодна із теорій, не може остаточно та ви-
черпно пояснити, як «правильно» застосовувати 
різні види дивідендної політики. Тому, абсолют-
ну і ствердну відповідь можна знайти у сфері 
практичного застосування дивідендної політики 
українськими корпораціями.

Основним внутрішнім джерелом фінансуван-
ня є самофінансування, пов’язане з реінвестуван-
ням (тезаврацією) прибутку у відкритій чи при-
хованій формі.

Самофінансування – це здійснення розшире-
ного відтворення за рахунок чистого прибутку 
без залучення бюджетних асигнувань та осно-
вних засобів і матеріальних цінностей.

Ефект самофінансування проявляється з мо-
менту одержання чистого прибутку до моменту 
його визначення, розподілу та виплати дивіден-
дів, оскільки отриманий протягом року прибуток 
вкладається в операційну та інвестиційну діяль-
ність. Рішення власників підприємства про обся-
ги самофінансування є одночасно і рішенням про 
розмір дивідендів, які підлягають виплаті.

У світовій економічній літературі, залежно від 
способу відображення прибутку в звітності, зо-
крема в балансі, виокремлюють:

1) приховане самофінансування;
2) відкрите самофінансування (тезаврація при-

бутку).
Приховане самофінансування підприємства 

пов’язане з використанням прихованого прибут-
ку. Приховування прибутку здійснюється (у розу-
мінні західних фахівців) у результаті формування 
прихованих резервів. Приховане самофінансу-
вання здійснюється за рахунок прибутку до опо-
даткування, оскільки приховані резерви проявля-
ються лише при їх ліквідації. Отже, відбувається 
відстрочка сплати податків і виплати дивідендів.

Тезаврація прибутку – це спрямування його на 
формування власного капіталу підприємства з 
метою фінансування інвестиційної та операцій-
ної діяльності. Величина тезаврації відповідає 
обсягу чистого прибутку, який залишився в роз-
порядженні підприємства після сплати всіх по-
датків та нарахування дивідендів. Збільшення 
власного капіталу в результаті тезаврації прибут-
ку підприємства позначається також як відкрите 
самофінансування. Інформація про це наводиться 
в офіційній звітності.

Якщо рентабельність вкладень в підприємство 
буде вищою, ніж прибутковість можливих зо-
внішніх альтернатив, то в такому випадку влас-
никами прийматиметься рішення на користь ре-
інвестицій. Тому, рішення про самофінансування 
необхідно приймати лише після визначення всіх 
позитивних та негативних факторів, якщо це буде 
сприяти ефективності діяльності і високій репу-
тації підприємства в майбутньому.

Приймаючи рішення в галузі дивідендної по-
літики, слід враховувати, що вони впливають на 
ряд ключових параметрів фінансово-господар-
ської діяльності підприємства: величину самофі-
нансування, структуру капіталу, ціну залучення 
фінансових ресурсів, ринковий курс корпоратив-
них прав, ліквідність та ряд інших [3, с. 135].

Найбільш чітко вираженим є зв’язок між диві-
дендною політикою та самофінансуванням під-
приємства: чим більше прибутку виплачується у 
вигляді дивідендів, тим менше коштів залиша-
ється у підприємства для здійснення реінвести-
цій. Якщо ж приймається рішення про тезаврацію 
прибутку, то збільшується величина власного ка-
піталу, а отже, змінюється загальна структура 
капіталу підприємства, що за певних обставин 
впливає на його вартість.

При рішенні питання про розподіл прибутку 
між дивідендними виплатами й реінвестуванням 
дуже важливе проведення обґрунтованої диві-
дендної політики не тільки на рівні підприємства, 
але й в аспекті руху ринкових курсів акцій на 
фондових біржах. Чим більше передбачувана 
прибутковість інвестицій АТ стосовно необхідної 
ринкової норми прибутковості по акціях, тим ди-
віденд, що нараховує менше. Крім того, на ринко-
ву вартість акцій вплив роблять внутрішні й зо-
внішні фактори: внутрішні - прибуток, фінансова 
стабільність, популярність АТ; зовнішні - стан ді-
лової активності в країні, рівень інфляції (поточ-
на й очікуваний), законодавча й податкова зміни, 
ріст кількості акціонерних товариств, ефектив-
ність ринку цінних паперів [2, с. 21].

Для підвищення інвестиційної привабливості 
акцій АТ від виплати дивідендів базові ознаки 
дивідендної політики повинні мати довготермі-
новий характер. Для цього необхідно кожне рі-
шення щодо виплати дивідендів розглядати з 
двох позицій: по-перше, як таке рішення позна-
читься на становищі підприємства, і по-друге, як 
прореагують на нього акціонери. Таким чином, 
обґрунтування рівня дивідендних виплат здій-
снюють на основі знаходження оптимального 
рівня дивідендних виплат, що встановлюється 
виходячи з можливостей АТ та задоволення ін-
тересів акціонерів.
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Висновки з проведеного дослідження. Пра-
вильно обрана дивідендна політика дозволяє мак-
симізувати добробут акціонерів підприємства й 
одночасно забезпечити фінансування його діяль-
ності. Тому для підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства важливим завданням є забез-
печення високого рівня самофінансування, що 
реалізується через відповідно обрану дивідендну 
політику даного підприємства.
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Постановка проблеми. В теперішній час ін-
формаційні ресурси, поряд з природними, люд-
ськими, фінансовими, енергетичними ресурсами 
стають одними з найбільш цінних ресурсів з осо-
бливими характеристиками, оскільки є безпосе-
реднім продуктом інтелектуальної діяльності 
найбільш кваліфікованої і креативно-активної 
частини населення. Значимість інформаційного 
ресурсу підвищується переходом до нової еконо-
міки – «економіки знань». Інформація є предме-
том і результатом управлінської праці, засобом 
обґрунтування управлінських рішень, без яких 
процес впливу керуючої підсистеми на керовану 
та їх взаємодії неможливий. Вдосконалення сис-
теми управління організацією пов'язано з модер-

нізацією інформаційних систем, що й визначає 
першорядне значення інформації.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню 
інформації, методології та організації бухгалтер-
ського обліку як основного джерела інформації 
для потреб управління та окремої інформаційної 
системи розглядали багато вітчизняних і зару-
біжних науковців. Серед вітчизняних авторів слід 
відзначити таких: М. Т. Білуху, М. І. Бондара, 
О. С. Бородкіна, О. М. Брадула, Ф. Ф. Бутинця, 
Б. І. Валуєва, A. M. Герасимовича, Г. М. Давидова, 
В. П. Завгороднього, Л. М. Кіндрацьку, Г. Г. Кі-
рейцева, М. В. Кузьмінського, Ю. А. Кузьмінсько-
го, В. Г. Линника, Л. Г. Ловінську, М. Р. Лучка, 
Є. В. Мниха, Л. В. Нападовську, П. П. Німчинова, 
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О. В. Олійника, Ю. Ї. Осадчого, О. А. Петрик, 
М. С. Пушкаря, В. Я. Савченка, С. В. Свірко, 
Ю. С. Цал-Цалко, Швеця, В. О. Шевчука, а також 
зарубіжних учених і практиків: А. Апчерча, 
М. Ф. ван Бреда, Р. В. Віла, Д. Друрі, Р. Каплана, 
Д. Колдуела, М. Р. Метью, Б. Ніддза, О. Є. Ніко-
лаєва, Б. Райана, Я. В. Соколова, В. І. Ткача, 
М. В. Ткача, А. Д. Шеремета, Ч. Т. Хорнгрена.

Невирішені раніше питання загальної про-
блеми. У пропонованих концепціях управління 
підприємством питання інформаційного контуру 
для потреб управління залишається відкритим, 
оскільки наукова розробленість теоретичних і 
методологічних положень визначення інформа-
ційної концепції для цілей управління є недостат-
ньою. Потребують подальшого розвитку питання 
класифікації інформації для цілей управління, 
формування блоків інформаційної системи для 
цілей управління підприємством.

Ціль статті. Дослідження ролі та значення ін-
формаційних ресурсів, напрацювання рекомен-
дацій щодо покращення та вдосконалення проце-
су формування інформації для цілей управління.

Виклад основного матеріалу. Підвищення 
ролі інформаційних ресурсів в розвитку суспіль-
ства, галузей, регіонів, підприємств та організа-
цій пов’язане зі стрімким зростанням значення 
інформації. Інформація (від латинського «inform-
ation» – пояснення) це унікальна категорія, харак-
терна для всіх напрямів науки, для всіх сфер 
практичної діяльності, у тому числі управлін-
ської. Інформація забезпечує реалізацію фунда-
ментальних принципів системних досліджень: 
когерентності, комунікативності, ієрархічності та 
інших.

На сьогодні інформація це багатозначне по-
няття, грані якого розкриваються через різні її 
визначення. Інформація – це позначення змісту, 
отриманого від зовнішнього світу в процесі при-
стосування до нього; інформація – заперечення 
ентропії; інформація – комунікація та зв’язок, 
у процесі якого усувається невизначеність; інфор-
мація – передача різноманіття; інформація – ори-
гінальність, новизна, міра складності структур; 
інформація – ймовірність вибору; інформація – 
відбита різноманітність [1–3, 8 та ін.].

У найбільш загальному вигляді інформація 
розглядається як сукупність різних відомостей 
про події, що відбуваються у зовнішньому по від-
ношенню до даної системи середовищі, і в самій 
системі, повідомлень про зміни параметрів систе-
ми. У нормативно-правовому сенсі інформація 
визначається як будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях 
або відображені в електронному вигляді [4]. В тео-

рії управління інформація визначається як сукуп-
ність відомостей про зміни, які відбуваються в 
системі і навколишньому її середовищі; це обмін 
даними; це сукупність даних про процеси, що 
протікають всередині об'єкта управління та його 
оточенні для обґрунтування прийняття управлін-
ського рішення; це нові відомості, які характери-
зують управлінську ситуацію, знижують рівень 
невизначеності ті ін. [6]. В умовах соціально-ор-
ганізованої матерії сутність інформації полягає в 
її комунікативній функції, що відбиває фактич-
ний і бажаний стан цілеспрямованого взаємодії 
всіх елементів систем матеріального світу [12].

Унікальність інформації проявляється в її 
властивостях наявності, самовідображення, зна-
чущості, безмежності, своєрідності, в одночасно-
му прояві її суб’єктивності та об’єктивності. Ін-
формація є предметом дослідження і результатом 
дослідження, причому не має яскраво вираженої 
форми кінцевого використання, характеризується 
великою масовістю і об’ємністю, вона є абстрак-
тним поняттям, але разом з тим вона відображає 
властивості матеріального об’єкта і не може ви-
никнути з нічого [7–9 та ін.]. Інформації властива 
здатність екстракції знань із середовища, що до-
зволяє суттєво підвищувати якість інформацій-
ного забезпечення для вирішення і реалізації 
управлінських завдань стратегічної та оператив-
ної орієнтації підприємства. Перелічені власти-
вості характеризують інформацію порівняно з 
іншими видами ресурсів як особливий ресурс, 
який єдиний серед них не тільки не виснажуєть-
ся, але і збільшується, якісно вдосконалюється, 
завдяки чому сприяє найбільш раціональному та 
ефективному збереженню всіх інших ресурсів, 
а в деяких випадках – розширенню і створенню 
нових.

Узагальнення наукових підходів дозволяє ви-
ділити такі особливості інформації (рис. 1) [5, 7, 
11 та ін.]. Процес формування інформації почина-
ється з визначення, класифікації, оцінки, вимірю-
вання господарських операцій підприємств та ін-
ших економічно значущих відомостей з метою їх 
систематизації та групування. Далі здійснюється 
оцінка інформації, необхідної для управління і її 
обробка. Потім інформація підлягає реєстрації 
(відображення інформації в документах, регі-
страх, звітах) і поданню споживачеві (суб’єкту 
управління).

Діада інформації та управління проявляється 
у тому, що інформація утворюється внаслідок 
управління, а управління є наслідком інформації. 
З нашого погляду, інформація для цілей управ-
ління формується у внутрішньому середовищі 
підприємства, оскільки управління підприєм-
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Рис. 1. Особливості інформації та їх характеристика (фрагмент)

ством здійснюється на основі інформації, більша 
частина якої поставляється системою бухгалтер-
ського обліку.

Формування інформації для цілей управління 
організацією пропонується в системах іменова-
них «обліково-аналітична система» [9], «інфор-
маційне забезпечення» [11], «інформаційне поле» 
[10], «обліково-інформаційна система» [6, 7], «об-
ліково-аналітичне забезпечення» [6, 7].

Бухгалтерський облік як наука має специфіч-
ну предметну область; понятійний апарат, органі-
зований в теорію; метод у вигляді суворо визна-
чених процедур збору і представлення даних. 
У загальній системі інформації кожного підпри-
ємства підсистема (система) інформації фінансо-

вої звітності займає одне з головних місць (по 
відношенню до загальної системи інформації її 
можна розглядати як підсистему, що функціонує 
в тісній взаємодії з іншими, наприклад з систе-
мою статистичної інформації. Проте, на сьогодні 
постає питання розширення сфери інтересів до 
інформації, формованої у бухгалтерському облі-
ку. Інтереси зацікавлених користувачів облікової 
інформації значно різняться, і бухгалтерський об-
лік на сьогодні не може задовольнити всі інфор-
маційні потреби цих користувачів у повному об-
сязі. Тому є об’єктивні причини. Так, принцип 
нейтральності інформації втрачає свій сенс при 
формуванні бухгалтерської звітності, тому, що 
звітність, яка характеризується ознаками прозо-
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рості, не може одночасно володіти ознаками ней-
тральності, оскільки обмежує інтереси окремих 
класів користувачів. Наприклад, прозора звіт-
ність часто ігнорує інтереси реальних акціонерів, 
фіскальних органів та інших категорій користу-
вачів. Розгляд питань пріоритету груп користува-
чів бухгалтерської інформації дозволив встано-
вити, що останнім часом акцент зміщується від 
інвестора – до інституційного інвестора, від ко-
ристувача-бухгалтера до професійного користу-
вача-фінансового аналітика. З метою задоволення 
інтересів різних груп користувачів бухгалтер-
ської інформації варто ввести критерії розкриття 
та трансляція (від лат. transferre – «передавати», 

«переносити», передача). В такому разі доцільни-
ми є поняття «активне» та «пасивне» розкриття 
інформації для користувачів і «активна» та «па-
сивна» трансляція інформації. Такий підхід 
уможливлює формування матриці інформаційно-
го навантаження за критеріями: розкриття та 
трансляція (рис. 2). За критерієм «трансляція» 
проводиться оцінка наявності інфраструктури 
доступу до інформації; відкритості, розповсю-
дження даних про підприємство. Так поняття 
«активна трансляція» передбачає можливість 
максимально зручного отримання інформації для 
користувачів без обмежень доступу до періодів її 
формування.

Рис. 2. Матриця інформаційного навантаження за критеріями: розкриття та трансляція

Поняття «пасивна трансляція» передбачає 
отримання інформації певною групою користува-
чів (акціонери, власники, державні органі тощо), 
нерозповсюдження даних про підприємство, об-
меження доступу до інформації.

За критерієм «розкриття» проводиться оцінка 
ступеню розкриття фактів господарського життя 
підприємства. Так поняття «активне розкриття» 
передбачає розкриття користувачам максималь-
ної інформації фінансової звітності та даних ін-
шої звітності стосовно діяльності підприємства, 
можливість отримання інформації різного роду 
як за звітний, так і за попередній періоди, а та-
кож на поточний момент часу. Поняття «пасивне 
розкриття» передбачає розкриття інформації 
формального характеру, що передбачено стан-
дартами, положеннями. Квадрант матиці (рис. 2) 
Х22 – характеризується максимальними трансля-
ційними можливостями та високим ступенем 
розкриття. Квадранти матиці Х21, Х12 – характе-
ризуються повільними трансляційними можли-
востями та задовільним ступенем розкриття. 
Квадрант матиці Х11 – характеризується низьки-
ми трансляційними можливостями та низьким 
ступенем розкриття інформації.

Трансляційні можливості та процеси розкрит-
тя інформації супроводжуються численними ін-
формаційними потоками. Потоки інформації, що 
направляється від суб’єкта до об’єкта управлін-

ня, та інформації про досягнуті показники в зво-
ротному напрямку, являють собою інформаційні 
зв’язки між суб’єктом та об’єктом управління. 
Ефективність управління досягається за допомо-
гою зворотного зв’язку (амбівалентності) – отри-
мання інформації про поточний стан керованого 
об’єкта. Отже, інформаційна область повинна за-
безпечувати взаємозв’язок різних інформаційних 
потоків як основу для взаємодії всіх функцій 
управління підприємством. Інформаційний по-
тік це цілеспрямований рух інформації від дже-
рел до споживачів за вертикальним або горизон-
тальним напрямом, якій складається з формаль-
них інформаційних потоків (регламентуються 
документообігом у паперовому або електронно-
му вигляді; визначають повноваження і рівні 
управлінських рішень) та неформальних інфор-
маційних потоків (не можуть бути формалізовані 
і тому не регламентуються; визначають характер 
управлінських рішень). Раціоналізація інформа-
ційних потоків має на меті виключити дублю-
вання інформації, мінімізувати маршрути її про-
ходження та забезпечити раціональний обмін ін-
формацією між суб’єктами управління. В процесі 
управління постійно відбувається обмін інфор-
мацією.

Рух інформації через інформаційні потоки в 
кінцевому підсумку у відповідності з поставле-
ною метою визначає інформаційне забезпечення 
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управлінського процесу – регулярне надходжен-
ня інформації для її користувачів, необхідної для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Інформаційне забезпечення системи управлін-
ня – це сукупність інформаційних ресурсів (ін-
формаційна база і способи її організації, необхід-
ні та придатні для реалізації аналітичних і управ-
лінських процедур, що забезпечують фінансово-
господарську діяльність підприємства.

На основі змістовного аналізу літературних 
джерел і оцінки сучасного стану бухгалтерсько-
го обліку об’єктивно постає необхідність розроб-
ки принципово нової інформаційної концепції 
для цілей управління підприємством. З нашого 
погляду, концепція інтегрованої інформаційної 
системи в загальному вигляді може бути пред-
ставлена у вигляді моделі системоутворюючих 
елементів:

– цільова спрямованість,
– техноструктура,
– науково-практичний інструментарій,
– функціональні компоненти.
Цільова спрямованість формує інтеграцію 

елементів підприємства як системи в єдине ціле, 
його функціонування і розвиток. Функціональне 
призначення інформаційного забезпечення систе-
ми управління підприємством спрямоване на до-
сягнення цільової спрямованості. Системність, 
яка виражена взаємовідносинами суб’єктів і 
об’єктів управління в процесі реалізації функцій 
управління і формування інформації, яка забез-
печує ці функції є однією з найважливіших ха-
рактеристик обліково-аналітичного забезпечення 
дієвого управління підприємством. Система об-
ліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством характеризується ієрархією рівнів 
формування інформації (первинний, аналітичний 
облік, систематизація інформації на рахунках об-
ліку, формування показників звітності), широким 
спектром видів інформації, яка відноситься до 
конкретного об’єкту обліку; стадіями бізнес-про-
цесу, різними підсистемами обліку (бухгалтер-
ський, управлінський, стратегічний, податковий). 
У кожному інформаційному блоці можна визна-
чити ключовий показник (показники), який слід 
брати до уваги при обґрунтування управлінських 
рішень.

Висновки. Підвищення ефективності управ-
ління в цілому – це комплексне завдання, що за-
лежить від багатьох факторів, одним з яких є ін-
формаційне забезпечення системи управління 
організацією. Інформація стає найбільш значу-
щим продуктом, виробленим в суспільстві, і това-
ром, що користуються постійним високим попи-
том, оскільки саме корисна інформованість роз-

глядається як вирішальний фактор в оптимізації 
управління будь-якими процесами.
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Постановка проблеми. Ефективність соціаль-
но-економічного розвитку та темпи зростання 
національної економіки безпосередньо залежать 
від стану фінансово-економічної безпеки. Це обу-
мовлює необхідність подальшої розробки теорії 
фінансово-економічної безпеки та необхідності її 
застосування для країн з трансформаційною еко-
номікою. Важливе значення у формуванні систе-
ми фінансово-економічної безпеки посідає інвес-
тиційна складова.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим питанням фінансово-економічної без-
пеки як визначальної складової національної без-
пеки держави присвячена велика кількість науко-
вих досліджень. Зокрема, досить великий спектр 
питань соціально-економічного змісту, структу-
ри, функцій і методів фінансово-економічної без-
пеки знайшли своє висвітлення в працях авторів 
А. Берлач, Г. Козаченко, Т. Кузенко, Л. Матвійчук, 
О. Новікова, Р. Покотиленка [1, 4–7].

Виділення невирішених раніше проблем. 
Значення інвестиційного процесу в контексті за-
безпечення фінансово-економічної безпеки під-
вищується тим, що розширення сфери інвестицій, 
ускладнення їх структури в умовах ринкової 
трансформації економіки України супроводжу-
ється виникненням загроз фінансово-економічної 
безпеки, що не мають відповідних та одночасно 
дієвих механізмів їх нейтралізації. Тому забезпе-
чення інвестиційної складової фінансово-еконо-
мічної безпеки передбачає перехід до якісно нової 
системи управління, яка має функціонувати на 
основі цілей, принципів та критеріїв фінансово-
економічної безпеки.

Метою статті є аналіз особливостей інвести-
ційної безпеки як визначальної функціональної 
складової фінансово-економічної безпеки і на цій 
основі визначення критеріїв ефективного форму-
вання цілей для діагностики, прогнозування і 
поточного управління інвестиційною складовою 
системи фінансово-економічної безпеки.

Результати дослідження. Стратегічні цілі ін-
вестиційної складової системи фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства формуються на 
основі місії, філософії управління, позицій під-
приємства на ринку. Вони формують вектор за-
безпечення фінансово-економічної безпеки під-
приємства. Стратегічні цілі інвестиційної складо-
вої системи фінансово-економічної безпеки під-
приємства повинні відповідати певним вимогам. 
Вони повинні бути:

– достатньо масштабними;
– реальними;
– лімітованими конкретним періодом часу;
– однозначно зрозумілими;
– несуперечливими;
– обов’язково виражені кількісно [2].
Ціль забезпечення інвестиційної складової 

системи фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства – це чітко і однозначно сформовані напря-
ми діяльності у вигляді переліку кількісних по-
казників, які повинні бути досягнутими. В першу 
чергу необхідним є досягнення економічних по-
казників, а в подальшому – фінансових. При цьо-
му фінансові показники класифікуються на дві 
самостійні групи.

Цілі забезпечення інвестиційної складової 
системи фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства визначені як: максимізація прибутку; мак-
симізація добробуту вкладників; максимізація 
ринкової вартості підприємства; максимізація об-
сягів виробництва з урахуванням попиту, мінімі-
зація витрат, пов’язаних зі здійсненням інвести-
ційного проекту і його успішним використанням; 
максимізація річного обсягу виробництва на оди-
ницю інвестиційних витрат; підвищення частки 
ринку; максимізація завершального стану інвес-
тора; формування ефективної політики і практич-
ної діяльності.

Характерною особливістю досягнення цілей 
інвестиційної складової системи фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства є результат вирі-

Рис. 1. Групи фінансових показників (складено авторами на основі [3, 6])
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шення визначених завдань [3]. Економіко-мате-
матична модель завдань інвестиційної складової 
системи фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства може містити один або декілька головних 
критеріїв.

Критерії завдань інвестиційної складової сис-
теми фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства – це вибрані показники на основі яких, шука-
ють значення екстремумів функції (максимум/
мінімум) за результатами рішень цих завдань.

Важливим елементом ефективного формуван-
ня цілей інвестиційної складової системи фінан-
сово-економічної безпеки підприємства є поетап-
не їх досягнення.

Формування системи цілей та основних на-
прямків забезпечення інвестиційної складової 
системи фінансово-економічної безпеки підпри-

ємства на тривалу перспективу передбачає визна-
чення пріоритетних завдань, що вирішувати-
муться у найближчий період господарювання.

Для розроблення стратегії інвестиційної скла-
дової системи фінансово-економічної безпеки 
підприємства необхідно спочатку спрогнозувати 
загальну потребу у фінансових коштах, необхід-
них для реалізації стратегії фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства.

Найбільш складним та відповідальним етапом 
формування стратегії інвестиційної складової 
системи фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства є пошук ефективних шляхів реалізації 
стратегічних цілей інвестиційної складової фі-
нансово-економічної безпеки. На основі прове-
дення аналізу стратегічних альтернатив, визна-
чаються стратегічні напрямки інвестиційної ді-

Рис. 2. Ієрархія реалізації цілей, завдань та критеріїв (складено авторами на основі [8])

Рис. 3. Послідовність етапів досягнення поставлених завдань 
ефективного формування цілей інвестиційної складової фінансово-економічної безпеки підприємства 

(складено авторами на основі [2, 4])
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яльності та розробляється відповідна стратегія 
формування інвестиційних ресурсів підприєм-
ства.

Ефективне розроблення стратегії інвестицій-
ної складової системи фінансово-економічної без-
пеки підприємства ґрунтується на системі сфор-
мованих цілей і здійснюється шляхом послідов-
ного визначення співвідношення різних форм ін-
вестування на окремих етапах перспективного 
періоду за галузевою та регіональною спрямова-
ністю інвестиційної діяльності.

Ефективному формуванню цілей інвестицій-
ної складової системи фінансово-економічної без-
пеки підприємства передує виконання наступних 
вимог:

1. Важливим є вибір декількох основних цілей 
інвестиційної складової фінансово-економічної 
безпеки підприємства, оскільки зосереджувати 
увагу на реалізації однієї цілі є неефективним.

2. Цілі повинні бути чітко сформованими, ре-
альними та складатись з відповідних компонен-
тів, реалізація яких дасть можливість досягти 
поставленої цілі.

3. Формування цілей інвестиційної складової 
системи фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства передбачає відповідь на основні питання 
реалізації цієї складової.

4. Досягнення поставлених цілей інвестицій-
ної складової системи фінансово-економічної без-
пеки підприємства повинно відповідати його 
можливостям та результатам норми чистого при-
бутку.

Ефективне забезпечення інвестиційної скла-
дової системи фінансово-економічної безпеки 
підприємства неможливе без знання теорії і прак-
тики прийняття управлінських рішень у галузі 
розробки ефективних її напрямків, ретельної екс-
пертизи окремих об’єктів можливого інвестуван-
ня, формування оптимально збалансованого ін-
вестиційного портфеля.

Механізм управління інвестиційною складо-
вою фінансово-економічної безпеки підприємства 
становить систему основних складових, що регу-
люють процес розроблення та реалізації інвести-
ційних рішень підприємства. До структури цього 
механізму входять ринковий механізм саморегу-
лювання та ціноутворення на основі попиту і про-
позиції на інвестиційних ринках; державне нор-
мативно-правове регулювання інвестиційної 
складової фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства; внутрішній механізм регулювання інвес-
тиційної діяльності підприємства (за окремими 
напрямками інвестування регулювання здійсню-
ється за допомогою розробленої інвестиційної 
стратегії та цільової інвестиційної політики, вну-

трішніх нормативів та вимог до інвестиційної ді-
яльності за окремими її аспектами); система кон-
кретних методів управління, за допомогою яких 
передбачається досягнення конкретних результа-
тів забезпечення інвестиційної складової фінан-
сово-економічної безпеки підприємства.

Ефективний механізм забезпечення інвести-
ційної складової системи фінансово-економічної 
безпеки підприємства дає змогу з максимальною 
швидкістю досягти поставлених цілей та виріши-
ти основні завдання розвитку економіки підпри-
ємства, сприяє результативному виконанню кон-
кретних функцій управління інвестиційною ді-
яльністю, повна і послідовна практична реалізація 
яких є надійною запорукою активної інвестицій-
ної політики та ефективної господарської діяль-
ності підприємства [2].

Формування системи інвестиційної безпеки на 
підприємстві повинне передбачати взаємозв’язок 
чітко визначених цілей і завдань кожного рівня 
управління, при цьому вибираючи оптимальні 
шляхи реалізації рішень [8]. Горизонтальні і вер-
тикальні рівні менеджменту повинні пересліду-
вати ту ж мету, що і загальна система управління 
підприємством. Реалізація прийняття цілей ін-
вестиційної складової системи фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства потребує розроблен-
ня відповідної інвестиційної політики. Інвести-
ційна складова фінансово-економічної безпеки 
підприємства включає виконання чотирьох ста-
дій (рис. 4).

Ефективне формування та реалізація цілей ін-
вестиційної складової системи фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства передбачає розраху-
нок відповідних показників. Сформовані цілі та 
показники повинні бути проранжовані в порядку 
зменшення їх важливості. Основним документом, 
в якому зазначаються основні стратегічні цілі ін-
вестиційної складової системи фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства є його місія.

Діагностика цих показників, зіставлення їх 
фактичного рівня з відповідними граничними 
значеннями, мінімально допустимими з точки 
зору безпеки подальшої діяльності, дозволить 
своєчасно розрізняти і локалізувати явні і симп-
томатичні ознаки кризи, що наближається. Рівень 
досягнення цілей інвестиційної складової систе-
ми фінансово-економічної безпеки підприємства 
буде характеризувати ефективність діяльності 
підприємства та відповідний рівень його фінансо-
во-економічної безпеки.

Висновки і рекомендації. Інвестиційна скла-
дова системи фінансово-економічної безпеки під-
приємства – це процес забезпечення такого стану 
інвестиційної сфери, за якого підприємства та 
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економіка здатні зберігати і підтримувати достат-
ній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії 
внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним 
для забезпечення стійкого розвитку і соціально-
економічної стабільності країни, зростання кон-
курентоспроможності національної економіки та 
добробуту населення. Головним критерієм інвес-
тиційної складової фінансово-економічної безпе-
ки є конкурентоспроможність економіки, що до-
сягається у динаміці. Методологія визначення 
критеріального рівня інвестиційної складової фі-
нансово-економічної безпеки дає можливість ви-
ділити позитивний та нормативний аспекти ін-
вестиційної безпеки. Позитивний аспект інвести-
ційної складової фінансово-економічної безпеки 

виступає як поєднання захищеності і розвитку 
національної економіки. Нормативний аспект 
оцінки інвестиційної складової фінансово-еконо-
мічної безпеки виступає як поєднання стану і 
процесу розвитку, що гарантовані державою. По-
літика підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки на основі реалізації меха-
нізму інвестиційної складової фінансово-еконо-
мічної безпеки має використовувати зрозумілі та 
загальноприйнятні для суб'єктів економіки ін-
струменти.
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Рис. 4. Стадії ефективної реалізації інвестиційної складової 
фінансово-економічної безпеки підприємства (складено авторами на основі [1, 4, 7])
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Постановка проблеми. Концепція сталого 
розвитку, що опанувала цивілізовані країни і ви-
значила сьогодні пріоритетні напрями їх розви-
тку, потребує відповідних механізмів її реалізації 
на всіх рівнях управління: міждержавному, дер-
жавному, регіональному, рівню господарського 
суб’єкта.

Для вирішення даної проблеми недостатньо 
міжнародних ініціатив, дій керівництва країни, 
регіонів. Потрібна розробка та реалізація різних 
механізмів управління сталим розвитком на рівні 
основної і первинної ланки виробництва – під-
приємства. Безпосередньо там «генеруються» 
основні втручання в довкілля, а результати функ-
ціонування підприємства впливають не тільки на 

його персонал (рівень заробітної плати, умови 
праці, житлові умови тощо), але і на добробут на-
селення регіону і країни в цілому (зайнятість на-
селення, якість товарів, енергозаощадження...).

Важливими елементами будь-якого механіз-
му є показники результатів функціонування під-
приємства, як економічні, так і соціальні і еколо-
гічні.

На жаль, питання сталого розвитку на мікро-
рівні як в теоретичному плані, так і з боку прак-
тичної реалізації відбуваються в меншому обсязі, 
ніж на макрорівні [3], що недоцільно за наступни-
ми обставинами: позитивні соціальні результати 
являються сильним чинником економічного 
зростання, про що свідчить теорія людського ка-
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піталу, дослідження сучасних фахівців, але не 
спостерігається автоматичне досягнення зворот-
нього [4]; розробка окремих механізмів впрова-
дження принципів сталого розвитку на рівні під-
приємств поширює коло людей, зайнятих даною 
проблемою, і відповідно буде сприяти формуван-
ню національної свідомості і відповідальності за 
власні вчинки.

Таким чином, однією із актуальних проблем 
впровадження Концепції сталого розвитку в 
Україні є розробка науково-методичних основ і 
практичних заходів щодо сталого розвитку на 
рівні підприємства, серед яких первинними є пи-
тання формування відповідних показників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на велику кількість наукових праць 
з питань управління розвитком підприємства як у 
цілому, так і сталого окремо (О. В. Раєвнєва [8], 
Н. В. Цопа [12], О. Ф. Новикова [10] та ін.), відчу-
вається значний пріоритет економічних показни-
ків перед соціальними як за кількістю, так і вагою 
в інтегральній оцінці. Однією з причин даного є 
недостатній рівень дослідження соціальних ре-
зультатів функціонування підприємства, відсут-
ність системного і цільового підходів в їх форму-
ванні при рішенні окремих організаційних, тех-
нічних і управлінських задач.

Формулювання мети статті. Метою даної 
статті є визначення вимог до показників соціаль-
них результатів діяльності підприємства та їх 
структури і складу.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, 
необхідно сформувати основні вимоги до показ-
ників, які крім загальних вимог як елементів ме-
неджменту, повинні бути адаптованими до облас-
тей їх використання, основними з яких є наступ-
ні: аналіз та прогнозування рівнів соціального, 
соціально-економічного розвитку підприємства; 
організація соціально-відповідального маркетин-
гу; соціальне планування і в цілому реалізація 
соціальної політики підприємства; управління 
регіональним соціальним розвитком; реалізація 
принципів соціальної відповідальності (опри-
люднення соціальної звітності, укладання дого-
ворів щодо соціального партнерства тощо); об-
ґрунтування доцільності різних явищ, заходів 
(виробництва, впровадження нової техніки тощо) 
на підставі соціально-економічної ефективності.

Під соціальними результатами підприємства в 
даному дослідженні будемо розглядати вплив від 
функціонування підприємства на різні, пов’язані-
і з ним соціуми (персонал, споживачів, власників 
майна, партнерів тощо) відповідно їх соціальних 
потреб [5].

При формуванні системи показників соціаль-

них результатів підприємства повинні бути вра-
ховані наступні якісні критерії: а) кількісна вимі-
рюваність показників; б) зіставність як за часом, 
так і відповідно бази порівняння; в) актуальність 
і відповідність показника меті оцінки; г) зрозумі-
лість з боку працівників підприємства, для яких 
показники є орієнтиром для дій; д) релевантність; 
е) практичність.

Наведемо пояснення щодо окремих критеріїв. 
«Релевантність» передбачає достатність та досто-
вірність інформації за показником, що повинний 
відображати якийсь процес або результат. Врахо-
вуючи складність підприємства як соціально-
економічної системи, доцільно в системі показни-
ків використовувати комплексні показники (інди-
катори) [1], які відображають суттєву ознаку 
(сторону) впливу діяльності підприємства на різ-
ні соціуми, з якими вона пов’язана. Наприклад, 
рівень умов праці, як індикатор, інтегровано ві-
дображає вплив на умови життя працівників на 
підприємстві: на санітарно-гігієнічні умови, рі-
вень механізації праці тощо.

«Практичність» передбачає визначення опти-
мальної кількості показників та раціональності 
витрат на отримання інформації для їх розрахун-
ку. Це складна задача. Тут відсутні універсальні 
математичні критерії для всіх випадків форму-
вання системи показників соціальних результа-
тів. Але є окремі рекомендації. Наприклад, Пол 
Р. Нивен [1] говорить, що в інтегрованій оцінці 
повинно бути не більше 5–6 комплексних показ-
ників, а кожний комплексний показник теж пови-
нен враховувати не більше 5 окремих ознак.

На основі узагальнення та аналізу теоретич-
них і практичних розробок щодо розвитку під-
приємства, його соціальної відповідальності [2, 5, 
7–9, 11, 12 та ін.] , власних досліджень авторами 
статті було розроблено за системним підходом 
структуру соціальних результатів діяльності під-
приємства, яку представлено на рис. 1, а також 
пояснення щодо предмету прояву соціальних ре-
зультатів, подану в табл. 1.

Склад показників соціального розвитку під-
приємства, розподілений за однорідними облас-
тями прояву, наведено в табл. 2.

Подальший вибір складу показників соціаль-
них результатів функціонування підприємства 
повинний виконуватися за наступним порядком: 
визначення об’єктів прояву соціальних результа-
тів відповідно мети формування системи показ-
ників, вибір областей та предметів прояву соці-
альних результатів відповідно галузевої прина-
лежності підприємства, вибір за можливістю ви-
міру та формою представлення (абсолютні, 
відносні тощо).
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Таблиця 1
Предмети прояву соціальних результатів діяльності підприємства

Код Предмети прояву соціальних результатів

1
Санітарно-гігієнічні умови праці; морально-психологічні умови праці; охорона праці та виробнича 
безпека; технічна озброєність праці; використання робочого часу; режим праці та відпочинку; 
оплата праці

2 Інтелектуальний потенціал співробітників; процес підготовки, адаптації, управління кар’єрою; 
спорт; житлово-комунальне господарство; комунікації (транспорт, зв’язок)

3 Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників підприємства

4 Стратегія і управлінські рішення щодо: недопущення дискримінації, свободи об’єднань 
і колективних переговорів, дисциплінарної практики, примусової праці

5 Соціальне забезпечення непрацюючих співробітників

6
Отримання частки прибутку; своєчасне отримання повної та достовірної інформації про діяльність 
підприємства; участь в управлінні підприємством; захист прав власності акціонерів на акції, що їм 
належать

7 Благодійність; податки та збори в бюджетні фонди; соціальні внески; спонсорство; забезпечення 
зайнятості, в т. ч. людей з обмеженими фізичними можливостями

8 Освіта та наука; охорона здоров’я; культура; спорт; житлово-комунальне господарство; конкуренція; 
корупція; соціально-економічний розвиток регіону та країни

9 Забруднення навколишнього середовища, природоохоронна діяльність; 
ресурсо- та в т. ч. енергозбереження; екологічні інвестиції

10 Якість; культура обслуговування; ціноутворення; інформованість; реклама
11 Рентабельність; платоспроможність; стійкість; оновлення бізнесу; ділова активність
12 Соціальний капітал

Таблиця 2
Система індикаторів і показників соціальних результатів 

функціонування підприємства
Область прояву Показники

Умови праці

– стан повітря у виробничих приміщеннях (температура; відносна вологість; 
швидкість руху; вміст шкідливих речовин); рівень шуму; ступінь вібрації 
устаткування; освітленість робочих місць; питома вага працівників, що працюють 
у комфортних умовах;

– показники частоти та тяжкості травматизму та профзахворювань в розрахунку 
на 100 працівників; питома вага працівників, що працюють у шкідливих умовах;

– кількість обладнання та технологічних процесів, що не відповідають вимогам 
нормативних актів про охорону праці; забезпеченість засобами індивідуального 
захисту; забезпеченість санітарно – побутовими приміщеннями; витрати на 
поліпшення стану безпеки, гігієни та виробничого середовища; витрати на повне 
відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань; 
величина виплат пільг і компенсацій за несприятливі умови праці відносно 
середньої заробітної плати, що припадає на одного працівника; рівень відповідності 
системи управління охороною праці існуючим стандартам;

– фондоозброєність; енергоозброєність; площеозброєність праці;
– середня тривалість робочого дня; середнє число годин, відпрацьованих 

працівником за період; питома вага працівників, що працюють за гнучким 
графіком; коефіцієнт плинності кадрів; показник абсентізму;

– рівень механізації праці робітників; ступінь оснащеності праці адміністративно-
управлінського персоналу технічними засобами;

– індекс реальної заробітної плати одного працівника підприємства; питома вага 
пенсіонерів, які одержали одноразову допомогу при виході на пенсію; 
співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників 
до середньогалузевого значення
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Область прояву Показники

Соціальна сфера 
підприємства

– питома вага робітників, що мають суміжні професії; рівень кваліфікації кадрів, 
кількість поданих раціоналізаторських пропозицій та винаходів; коефіцієнт 
відповідності рівня освіти обійманій посаді; кількість працівників або рівень їх 
охоплення, що пройшли перепідготовку або підвищення кваліфікації;

– забезпеченість працівників підприємства житловою площею; коефіцієнт 
компенсацій комунальних послуг; коефіцієнт забезпеченості путівками; коефіцієнт 
забезпеченості громадським харчуванням; питома вага часу, що витрачають 
працівники на дорогу на роботу й з роботи в загальній тривалості часу роботи; 
забезпеченість переміщення до місця роботи спеціально виділеними для цього 
автобусами; коефіцієнт компенсацій підвищення рівня прожиткового мінімуму;

– питома вага працівників, які виконали норми фізичної підготовки у своїй віковій 
групі; питома вага працівників, які беруть участь у спортивних змаганнях; 
забезпеченість спортивними секціями працівників підприємства; питома вага 
курящих працівників у загальній чисельності персоналу;

– витрати на впровадження заходів з охорони здоров’я та зниження виробничого 
травматизму

Права (економічні та 
юридичні) власників 
підприємства

– питома вага працівників, які беруть участь в управлінні виробництвом; рівень 
отримання частки прибутку, рівень задоволення власників інформованістю про 
справи підприємства

Соціальний захист
(за об’єктом прояву: 
працівники; 
непрацюючі 
співробітники; 
суспільство)

– рівень виконання соціальних гарантій для працівників підприємства та 
непрацюючих співробітників; наявність соціального пакету; коефіцієнт надбавки 
до пенсій для непрацюючих пенсіонерів; рівень витрат на благодійність 
та спонсорство та їх питома вага у загальній сумі чистого прибутку; коефіцієнти 
сплати податків; рівень соціальних внесків; податки та збори в бюджетні фонди; 
питома вага працівників з обмеженими фізичними здібностями у загальній 
чисельності працівників; кількість створених нових робочих місць; кількість 
отриманих винагород, що мають відношення до соціальної, етичної чи екологічної 
результативності; сума інвестицій на стратегічний розвиток підприємства, регіону, 
держави

Права людини
– співвідношення чоловіків/жінок у складі вищого керівництва та органів 

корпоративного управління (рівні можливості); доля дітей серед робітників 
або факти використання дитячої праці або дискримінацій

Продукція

– кількість і види випадків порушення нормативних актів в області поінформованості 
про властивості продукції та її маркування, включаючи будь-які штрафи, 
нараховані за такі порушення; кількість і види порушень нормативних актів, 
що мають відношення до реклами та маркетингу; коефіцієнт незадоволеності 
споживачів якістю продукції (товарів чи послуг); коефіцієнт росту цін на продукцію 
(товари чи послуги); рівень та культура обслуговування споживачів; коефіцієнт 
диверсифікації споживачів; участь у виставках і експозиціях; частка ринку

Навколишнє 
середовище

– показники викидів шкідливих речовин та відходів у навколишнє середовище;
– кількість використаної сировини, крім води; витрати енергії в процесі експлуатації 

основних видів продукції; річний забір поверхневих і підземних вод у відсотках 
до кількості щорічно відновлюваної воді, доступною з цих джерел; сума витрат 
на охорону навколишнього середовища (атмосферного повітря; утилізацію відходів; 
зниження викидів; рекультивацію земель та ін.); рівень відповідності екологічного 
менеджменту компанії міжнародним стандартам; екологічні інвестиції; рівень 
використання альтернативних видів енергії; питома вага витрат на 
енергозбереження у загальній сумі витрат на охорону навколишнього середовища; 
рівень використання у виробництві передових енергозберігаючих технологій

Соціально-
економічна сфера

– витрати на освіту та науку; дотримання етичних норм по відношенню 
до конкурентів; рівень виконання заходів щодо боротьби з корупцією; величина 
соціальних інвестицій; участь у формуванні державної політики; частка НДДКР 
у загальному обсязі робіт

Фінансово-
економічний стан

– ступінь оновлення бізнесу; коефіцієнт абсолютної, критичної та загальної 
ліквідності; коефіцієнт автономії та фінансової стабільності; показники 
рентабельності, ділової активності; частка забезпеченості власними джерелами 
фінансування оборотних коштів

Закінчення табл. 2
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Висновки та перспективи наступних дослі-
джень. У роботі запропонована структура і роз-
горнута система показників соціальних результа-
тів діяльності підприємства, вимоги та порядок 
вибору показників для використання за цільовим 
призначенням.

На наступному етапі дослідження необхідно 
розробити механізм (експертний, факторного ана-
лізу тощо) оптимізації кількості показників соці-
альних результатів підприємства, що при вирішен-
ні окремої визначеної задачі (покращення умов 
праці, оцінки соціально-економічної ефективності 
нової техніки тощо) дозволить забезпечити прак-
тичну доцільність використання соціальних по-
казників в системі управління підприємством.

Бібліографічні посилання
 1. Базовые индикаторы результативности: рекомен-

дации по использованию в практике управления 
корпоративной нефинансовой отчетности / Ф. Про-
копов, Е. Феоктистова, М. Михайлова и др. ; под 
ред. А. Шохина. – М. : РСПП, 2008. – 68 с.

 2. Боровик, М. В. Управління соціальним розвитком 
промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.09.01 / М. В. Боровик ; Харків. нац. 
економ. ун-т. – Х., 2005. – 23 с.

 3. Лебедєв, І. В. Забезпечення сталого розвитку на 
засадах корпоративної соціальної відповідально-
сті / І. В. Лебедєв // Актуальні пробл. економіки. – 
2013. – No 1. – С. 106–116.

 4. Лопушняк, Г. С. Теоретико-методологічні засади 
державної соціальної політики України : автореф. 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.02.07 / Г. С.Лопушняк. – 
Донецьк, 2012. – 36 с.

 5. Надтока, Т. Б. Сущность понятия «социальные 
результаты деятельности предприятия» и их клас-
сификация [Электронный ресурс] / Т. Б. Надтока, 
Е. В. Смирнов. – Режим доступа: http://library.
donntu.edu.ua/fem/vip32/32_12.pdf.

 6. Попович, П. Операційний аналіз результатів со-
ціального розвитку підприємства [Електронний 
ресурс] / П. Попович, Я. Попович. – Режим до-
ступу: http://library.donntu.edu.ua/files/EVD/site2_1/
published/05ppysrp.pdf.

 7. Пшенична, О. М. Управління соціальним розвит-
ком колективу підприємства (на прикладі заліз-
ничного транспорту) : автореф. дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / О. М. Пшенична ; Укр. держ. акад. 
залізн. транспорту. –Х., 2008. – 22 с.

 8. Раєвнєва, О. В. Управління розвитком підприєм-
ства: методологія, механізми, моделі / О. В. Раєвнє-
ва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

 9. Смолюк, В. Л. Управління розвитком трудового 
потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / В. Л. Смолюк ; Харків. нац. 
економ. ун-т. – Х., 2008. – 20 с.

10. Сталий розвиток промислового регіону: соц. аспек-
ти / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та 
ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – До-
нецьк, 2012. – 534 с.

11. Тарасенко, І. О. Модель формування збалансова-
ної системи показників у контексті сталого розвит-
ку [Електронний ресурс] / І. О. Тарасенко, І. В. Ко-
лос. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Sos_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_1/148-152.pdf.

12. Цопа, Н. В. Механізм керованого розвитку про-
мислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. 
наук : 08.00.04 / Н. В. Цопа ; Ін-т економіки пром-
сті НАН України. – Донецьк, 2011. – 38 с.

List of references
 1. Basic indicators of productivity: recommendations for use 

in practice of management of the corporate non-financial 
reporting / F. Prokofiev, E. Feoktistova, etc.; under the 
editorship of A. Shokina. - M.: RUIE, 2008. - 68 p.

 2. Borovik, M. V. Management of social development of 
the industrial enterprises: abstr. dis. …cand. of econ. 
sciences: 08.09.01 / M.V. Borovik; Kharkiv nat. 
econom. un-ty. – Kh., 2005. - 23 p.

 3. Lebedev, I.V. Providing a sustainable development on 
the principles of corporate social responsibility/
I.V. Lebedev // Actual probl. of economics. - 2013. - 
No.1. - P. 106-116.

 4. Lopushnyak, G. S. Theoretico-methodological prin-
ciples of the state social policy in Ukraine: abstr. dis. … 
Dr. of econ. sciences: 08.02.07 / G.S.Lopushnyak. – 
Donetsk. – 36 p.

 5. Nadtoka, T.B. Subject of concept "social results of the 
enterprise’s activity" and their classification [Elec-
tronic resource] / T.B. Nadtoka, E. V. Smirnov. - Ac-
cess mode: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip32/
32_12.pdf.

 6. Popovich, P. Operational analysis of results of social 
development of the enterprise [Electronic resource] / 
P. Popovich, Ya. Popovich. - Access mode: http://
library.donntu.edu.ua/files/EVD/site2_1/published/
05ppysrp.pdf.

 7. Pshenichna, O. M. Management of social develop-
ment of staff of the enterprise (on the example of rail-
way transport): abstr. dis. …cand. of econ. sciences: 
08.00.04 / O. M. Pshenichna; Ukr. st. acad. of railw. 
transport. – Kh., 2008. - 22 p.

 8. Rayevneva, O. V. Management of enterprise’s develop-
ment: methodology, mechanisms, models / O.V. Rayev-
neva - Kh.: PB "INZHEK", 2006. - 496 p.

 9. Smolyuk, V. L. Management of development of the 
enterprise’s labor capacity: abstr. dis. …candidate of 
economic sciences: 08.00.04 / V. L. Smolyuk; Kharkiv 
national. econom. un-ty. - Kh., 2008. - 20 p.

10. Sustainable development of the industrial region: the 
social aspects / O. F. Novikova, O.I. Amosha, V.P. An-
tonyuk a. o.: / NAS of Ukraine, Ins-t of industrial 
economics. - Donetsk, 2012. - 534 p.

11. Tarasenko, І. O. Formational model of balanced sys-
tem of indicators in a context of a sustainable develop-
ment [An electronic resource] / I.O. Tarasenko, I.V. Ko-
los. - Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Sos_ Gum/Vchnu_ekon/2010_5_1/148-152.pdf.

12. Tsopa, N.V. Mechanism of administrative development 
of industrial enterprises: abstr. dis. …dr of economic 
sciences: 08.00.04/ N.V. Tsopa; Ins-t of industrial eco-
nomics NAS of Ukraine.- Donetsk, 2011. - 38 p.



64

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

65

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

УДК 338.486.3
JEL Classification: M110

І. М. Патлах
кандидат політичних наук, доцент

Запорізький національний технічний університет
Інститут управління і права

И. Н. Патлах
кандидат политических наук, доцент

Запорожский национальный технический университет
Институт управления и права

I. М. Patlakh
candidate of political Sciences, associate Professor

Zaporizhzhya national technical University
Institute of management and law

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РЕИНЖИНИРИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

REENGINEERING AS AN INNOVATIVE TOOL FOR OPTIMIZATION 
OF BUSINESS PROCESSES OF THE TOURIST COMPANY

У статті розглянуто основні положення щодо розробки бізнес-процесів на підприємствах туристичної 
індустрії, наведено приклад опису основного бізнес-процесу на туристичному підприємстві, описані клю-
чові моменти реінжинірингу як інноваційного інструменту оптимізації бізнес-процесів.

Ключові слова: інжиніринг, реінжиніринг, бізнес-процеси, управління, туристичне підприємство.

В статье рассмотрены основные положения по разработке бизнес-процессов на предприятиях туристи-
ческой индустрии, приведен пример описания основного бизнес-процесса на туристическом предприятии, 
описаны ключевые моменты реинжиниринга как инновационного инструмента оптимизации бизнес-про-
цессов.

Ключевые слова: инжиниринг, реинжиниринг, бизнес-процессы, управление, туристическое предприятие.

The article describes the main provisions for the development of business-processes at enterprises of tourism 
industry; there is an example of a description of the main business process at tourist company; the key moments 
of reengineering as an innovative instrument of optimization of business processes are described.

Key words: engineering, reengineering, business processes, management, tourism enterprise.
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Постановка проблеми. Сучасні підприємства 
туристичної сфери змушені постійно займатися 
поліпшенням своєї діяльності. Це вимагає роз-
робки нових технологій і прийомів ведення бізне-
су, підвищення якості кінцевих результатів діяль-
ності і, звичайно, впровадження нових, більш 
ефективних методів управління та організації ді-
яльності підприємств.

Одним з основних напрямів створення ефек-
тивної системи управління розвитком підприєм-
ства є застосування сучасних інноваційних під-
ходів до управління організацією, які включають 
в себе результати останніх досліджень в області 
процесного управління, інжинірингу і реінжині-
рингу, інформаційних технологій.

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз про-
блем реінжинірингу бізнес-процесів в сфері по-
слуг наводиться в роботах таких зарубіжних ав-
торів, як: Р. Харрінгтон [2], Р. Малон [3], Дж. Вогт 
[4]. Вирішальний внесок у розробку теорії і прак-
тики сучасного реінжинірингу внесли американ-
ські фахівці М. Хаммер і Дж. Чампі, за словами 
яких реінжиніринг означає «створення компанії 
заново» і визначається як «фундаментальне пере-
осмислення і радикальне перепроектування біз-
нес-процесів для досягнення істотних поліпшень 
в таких ключових для сучасного бізнесу показни-
ках результативності: витрати, якість, рівень об-
слуговування та оперативність» [1]. Багатогранно 
розкрито питання процесного управління і реін-
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жинірингу бізнес-процесів в сфері послуг в ціло-
му і в індустрії туризму зокрема в роботі росій-
ських та українських авторів: І. І. Мазур, В. Д. Ша-
піро, Т. М. Гонтар, які під процесним підходом до 
управління розуміють орієнтацію діяльності під-
приємства на бізнес-процеси, а системи управлін-
ня підприємства – на управління як кожним біз-
нес-процесом окремо, так і всіма бізнес-процеса-
ми підприємства [5, 6].

Разом з тим, низка аспектів цієї багатогранної 
галузі досліджень не отримала належного відо-
браження в літературі. Недостатньо вивчені пи-
тання розробки комплексних підходів до управ-
ління туристичними підприємствами, що засно-
вані на процесному підході, який поєднує в собі 
принципи як інжинірингу, так і реінжинірингу 
бізнес-процесів підприємств.

Мета дослідження: виявити механізми опти-
мізації бізнес-процесів в сфері туризму.

Завдання: визначити роль та значення бізнес-
процесів для управління підприємством у сфері 
туризму; вивчити сучасні методи аналізу і моде-
лювання бізнес-процесів в сфері туризму; вивчи-
ти методи і технології реінжинірингу бізнес-про-
цесів в сфері туризму; виявити перспективні на-
прями реінжинірингу бізнес-процесів в турис-
тичному підприємстві.

Виклад основного матеріалу. У багатьох за-
рубіжних туристичних компаніях вже прийшли 
до розуміння необхідності оптимізації управлін-
ня бізнес-процесами підприємства, тоді як біль-
шість вітчизняних підприємств туристичної ін-
дустрії досі працює в «ручному» режимі управ-
ління. Більше того, керівництво таких компаній в 
даний момент ще не вирішило навіть більш про-
стої задачі, пов’язаної з формальним описом біз-
нес-процесів і вибудовуванням їх у більш-менш 
прийнятну систему. Тільки вирішивши це завдан-
ня, у туристичних підприємств з’явиться можли-
вість отримувати необхідну і своєчасну інформа-
цію про матеріальні потоки і почати реалізовува-
ти процедуру побудови ефективної логістичної 
системи управління підприємством [5].

Таким чином, будь-який проект в сучасних 
умовах повинен бути розпочатий з опису та впо-
рядкування бізнес-процесів компанії. В турис-
тичному підприємстві основні резерви підвищен-
ня ефективності лежать на стиках операцій і вза-
ємодіючих процесів, таких як взаємовідносини 
туроператора і турагента, турагента і авіакомпа-
нії та ін. Для оптимізації зазвичай вибираються 
процеси, що створюють найбільшу цінність для 
клієнтів або викликають найбільші витрати, тоб-
то з найбільшою інтенсивністю взаємодії з зо-
внішнім оточенням [5].

Для глибокого розуміння проблеми оптиміза-
ції бізнес-процесів в діяльності туристичної ком-
панії необхідно ознайомитися з низкою основопо-
ложних визначень в області процесного менедж-
менту.

Процес – це сукупність видів діяльності, яка 
за технологією перетворює входи у виходи.

Якщо процес збільшує додану вартість, то він 
називається бізнес-процесом.

Бізнес-процес – це регулярно повторювана 
послідовність взаємопов’язаних заходів (опера-
цій, процедур, дій), при виконанні яких викорис-
товуються ресурси зовнішнього середовища, 
створюється цінність для споживача і видається 
результат.

При класифікації бізнес-процесів виділяють:
– основні бізнес-процеси (процеси виробни-

цтва та надання туристських послуг);
– допоміжні бізнес-процеси (підготовка ка-

дрів, IT-забезпечення, господарське забезпечення, 
технічне обслуговування, фінансове та бухгал-
терське забезпечення діяльності підприємства, 
забезпечення безпеки, та ін).

– управлінські бізнес-процеси – це процеси, 
що охоплюють весь комплекс функцій управлін-
ня на рівні кожного бізнес-процесу і бізнес-систе-
ми в цілому. Це процеси стратегічного, оператив-
ного та поточного планування, формування і 
здійснення управлінських впливів.

Для опису та проектування бізнесу на підпри-
ємстві використовується набір методів і засобів, 
який називається інжинірингом бізнес-проце-
сів. З його допомогою здійснюється формальний 
опис існуючих процесів, що відбуваються на під-
приємстві за технологією AS IS («як є»). Так, на-
приклад, схематично основний бізнес-процес ту-
ристичної компанії може бути представлений на-
ступним чином (рис. 1).

Аналіз моделей «як є» дозволяє виявити:
– наявність зайвих процесів, від яких можна 

відмовитися.
– наявність еквівалентних за змістом, але різ-

них за структурою процесів.
У випадку, якщо модель демонструє неефек-

тивність існуючих бізнес-процесів туристичного 
підприємства, виникає необхідність в їх реінжи-
нірингу.

Реінжиніринг – це радикальне перепроекту-
вання бізнес-процесів туристичного підприєм-
ства для досягнення поліпшення показників ді-
яльності. В результаті створюється модель AS TO 
BE («Як повинно бути»). Реінжиніринг – це ба-
чення нових перспективних технологій роботи 
підприємства. Етап «як повинно бути» – один з 
найбільш відповідальних ділянок створення біз-
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нес-систем. На цьому етапі описується еталон ді-
яльності туристичного підприємства, підтриман-
ня якого дозволить: збільшити прибуток; знизити 
витрати; скоротити час обробки; скоротити час 
планування; поліпшити організацію виробничих 
процесів і т. д.

Основними властивостями реінжинірингу є:
1. Відмова від застарілих правил і підходів і 

початок ділового процесу з нуля, що дозволяє по-
долати негативний вплив сформованих господар-
ських догм.

2. Нехтування діючими системами, структу-
рами і процедурами компанії і радикальна зміна 
способів господарської діяльності – якщо немож-
ливо переробити своє ділове середовище, то мож-
на переробити свій бізнес.

3. Приведення до значних змін показників ді-
яльності (на порядок відрізняються від попере-
дніх).

Реінжиніринг необхідний:
1. В умовах, коли туристичне підприємство 

знаходиться в стані глибокої кризи. Ця криза 
може виражатися в явно неконкурентному рівні 
витрат, масовій відмові споживачів від послуг 
фірми і т. п.

2. В умовах, коли поточне положення турис-
тичного підприємства може бути визнане задо-
вільним, проте прогнози його діяльності є не-
сприятливими. Фірма стикається з небажаними 
для себе тенденціями в частині конкурентоспро-
можності, прибутковості, рівня попиту і т. д.

3. В умовах, коли туристичне підприємство 
являє собою благополучну, динамічний і агресив-
ну організацію. Його завдання полягає в приско-
реному нарощуванні відриву від найближчих 
конкурентів і створенні унікальних конкурент-
них переваг.

Ключовими учасниками реінжинірингової ді-
яльності на туристичному підприємстві є:

– лідер проекту реінжинірингу – один з ви-
щих менеджерів туристичного підприємства, 
який очолює реінжинірингову діяльність. Він 
відповідає за ідеологічне обґрунтування проекту 
реінжинірингу, створення загального духу нова-
торства, ентузіазму і відповідальності. Лідер по-
винен володіти високою внутрішньою енергією;

– керуючий комітет, що складається з членів 
вищого керівництва туристичного підприємства, 
лідера реінжинірингу, менеджерів процесів. Здій-
снює функції спостереження, узгодження цілей і 
стратегії реінжинірингу, узгодження інтересів 
різних робочих команд і рішення конфліктних 
ситуацій між ними. У разі відсутності комітету 
його функції виконує лідер реінжинірингу;

– менеджер, що здійснює оперативне керів-
ництво реінжинірингом бізнесу в цілому. Часто 
він виконує формальну роль помічника лідера 
реінжинірингу. Функції, ним виконувані, – роз-
робка методик і інструментів реінжинірингу, на-
вчання і координація власників процесів, допо-
мога в організації робочих команд. Відмітимо, 
що менеджери процесів – керівники, кожен з 
яких відповідальний за оновлення окремого ді-
лового процесу. Якщо в організації не визначені 
процеси як такі, в цій якості виступають функціо-
нальні менеджери. Менеджер формує команду 
для перебудови даного процесу і забезпечує умо-
ви для її роботи. Також він здійснює функції спо-
стереження і контролю. Таким чином, менеджер 
процесу є своєрідним замовником реінжинірин-
гу даного процесу;

– робоча команда реінжинірингу – група пра-
цівників туристичного підприємства, а також зо-
внішні учасники (консультанти, розробники). Всі 

Рис. 1. Бізнес-процес реалізації туру в туристичній компанії
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вони і здійснюють безпосередню роботу по реін-
жинірингу конкретного процесу.

Протягом останнього десятиліття в управлін-
ській діяльності туристичних компаній «викрис-
талізувалися» конкретні технології, які дозволя-
ють максимально ефективно здійснити реінжині-
ринг бізнес-процесів компанії:

1. Кілька робочих процедур поєднуються в 
одну. Для перепроектованих процесів найбільш 
характерна відсутність технології «складального 
конвеєра», в рамках якої на кожному робочому 
місці виконуються прості завдання, або робочі 
процедури. Ті процедури, які виконувалися різ-
ними співробітниками, тепер інтегруються в 
одну – відбувається горизонтальне стиснення 
процесу. Якщо не вдається привести всі кроки 
процесу до однієї роботи, то створюється коман-
да, яка відповідає за цей процес. Наявність в ко-
манді декількох людина неминуче призводить до 
затримок і помилок, що виникають при передачі 
роботи між членами команди. Проте втрати тут 
значно менше, ніж при традиційній організації 
робіт, коли виконавці підпорядковуються різним 
підрозділам компанії, розташованим, можливо, 
на різних територіях. Крім того, при традиційній 
організації важко, а іноді і неможливо визначити 
відповідального за швидке і якісне виконання ро-
боти. За наявними оцінками, горизонтальне спро-
щення прискорює виконання процесу приблизно 
в 10 разів.

2. Виконавці приймають самостійні рішення. 
У ході реінжинірингу компанії здійснюють не 
тільки горизонтальне, а й вертикальне спрощен-
ня процесів. Це відбувається за рахунок само-
стійного прийняття рішення виконавцем, у тих 
випадках, коли при традиційній організації робіт 
він повинен був звертатися до управлінської іє-
рархії. Наділення співробітників великими по-
вноваженнями і збільшення ролі кожного з них у 
роботі компанії призводить до значного підви-
щення їх віддачі.

3. Кроки процесу виконуються в природному 
порядку. Реінжиніринг процесів звільняє від лі-
нійного упорядкування робочих процедур, влас-
тивого традиційному підходу, дозволяючи роби-
ти паралельні процеси там, де це можливо.

4. Процеси мають різні варіанти виконання. 
В наш час висока динамічність ринку призводить 
до того, що процес повинен мати різні версії ви-
конання в залежності від конкретної ситуації, 
стану ринку і т. д.

5. Зменшується кількість перевірок і управля-
ючих впливів. Перевірки і контрольні дії безпо-
середньо не виробляють матеріальних цінностей, 
тому завдання реінжинірингу – скоротити їх до 

економічно доцільного рівня. Традиційні процеси 
насичені подібними кроками, єдине призначення 
яких – контроль за дотриманням виконавцями за-
пропонованих правил. На жаль, на практиці до-
сить часто виявляється, що вартість перевірок і 
управляючих впливів перевершує вартість замов-
лення необхідної туристичної послуги. Реінжині-
ринг пропонує більш збалансований підхід. За-
мість перевірки кожного з виконуваних завдань 
перепроектований процес часто зводить ці за-
вдання і здійснює перевірки та керуючі впливи у 
відкладеному режимі, що помітно скорочує час і 
вартість процесів.

6. Мінімізується кількість погоджень. Ще 
один вид робіт, що не виробляє безпосередніх 
цінностей для замовника, – це узгодження. За-
вдання реінжинірингу полягає в мінімізації по-
годжень шляхом скорочення зовнішніх точок 
контакту.

7. «Уповноважений» менеджер забезпечує 
єдину точку контакту. Механізм «уповноважено-
го» менеджера застосовується в тих випадках, 
коли кроки процесу або складні, або розподілені 
таким чином, що їх не вдається об’єднати силами 
невеликої команди. «Уповноважений» менеджер 
грає роль буфера між складним процесом і замов-
ником. Він веде себе з замовником так, як якщо б 
був відповідальним за весь процес. Щоб виконати 
цю роль, менеджер повинен бути здатний відпо-
відати на запитання замовника і вирішувати його 
проблеми, маючи доступ до всіх використовува-
них інформаційних систем і ко всім виконавцям.

Висновки. Створення ефективної системи 
управління розвитком підприємства вимагає за-
стосування сучасних інноваційних підходів до 
управління організацією. Ці підходи лежать в об-
ласті процесного управління, так як ефективність 
управління в туризмі визначається рівнем витрат, 
які необхідні для забезпечення бажаного значен-
ня показників діяльності туристичного підпри-
ємства. Значення цих показників залежить безпо-
середньо від рівня організації бізнес-процесів 
компанії. Основою управління розвитком турис-
тичних підприємств є реінжиніринг бізнес-про-
цесів. Ключовим фактором ефективності процесу 
реінжинірингу є побудова моделі «як є», оцінка 
готовності туристичного підприємства до реін-
жинірингу бізнес-процесів і розробка плану 
впровадження моделі «як повинно бути». Необ-
хідно чітко визначити ролі співробітників, що 
беруть участь в процесі змін. Ініціатори перетво-
рень зобов’язані мати повноваження для при-
йняття рішень щодо реінжинірингу і втілювати їх 
у життя. Вельми важлива і роль людей, які не ма-
ють формальної влади в організації, але можуть 
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використовувати свій вплив у колективі для ініці-
ювання процесу реінжинірингу. Найбільш важ-
ливим аспектом, який слід враховувати при реа-
лізації проекту реінжинірингу, є відповідність 
кінцевої моделі бизнес-процесів організації її 
стратегічним цілям.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день 
с целью повышения конкурентоспособности 
аграрного предприятия и обеспечения устойчиво-
го развития экономики Украины возникает необ-
ходимость в оптимизации сочетания экономиче-
ской, экологической и социальной составляющих. 
К сожалению, большинство товаропроизводите-
лей главное внимание уделяют экономическим 
вопросам, оставляя без должного внимания эко-
логическую и социальную составляющие. Имен-
но в сельском хозяйстве в наибольшей мере ощу-
щается дисбаланс между этими составляющими, 
в отрасли, где создаются все необходимые пита-
тельные вещества для обеспечения жизнедеятель-
ности человека, то есть продукты питания, кото-
рые должны быть качественными, экологически 
чистыми, достаточными и доступными для по-
требителей. Итак, в современных условиях эколо-
гическая безопасность и качество производимой 
аграрными товаропроизводителями продукции 
являются основными факторами внутренней и 
внешней конкурентоспособности.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемам производства сельскохозяй-
ственной продукции на экологических принци-
пах, экологически безопасного использования 
сельскохозяйственных земель являются дискус-
сионными вопросами, исследованию которых 
посвящены работы украинских ученых, а имен-

но: М. И. Малика, М. А. Хвесика, А. В. Летучей, 
В. В. Скальской, А. С. Чертополох и др.

Дальнейшее проведение научных исследова-
ний проблемы рационального и эффективного 
природопользования приобретает особую акту-
альность в связи с несоответствием использова-
нием экономических ресурсов в экологических 
нормах и стандартов качества при производстве 
большинства сельскохозяйственной продукции, 
что влияет как на конкурентоспособность про-
дукции, так и на конкурентоспособность пред-
приятия в целом.

Цель статьи. Целью статьи является исследо-
вание вопросов, связанных с экологизацией про-
изводства продукции и ее влиянием на конку-
рентные преимущества предприятия на внутрен-
нем и внешних рынках.

Результаты исследования. Ситуация, кото-
рая сложилась в аграрном секторе экономики по 
уровню производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции свидетельствует, что по-
тенциальные потребности населения Украины в 
качественных продуктах питания не обеспечива-
ются. Это связано с нестабильностью в сельском 
хозяйстве как одной из ведущих отраслей эконо-
мики. Уровень потребления основных продуктов 
питания населением страны не соответствует ра-
циональным нормативам по некоторым из них [6] 
(табл. 1).
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Анализ данных табл. 1 показывает, что факти-
ческое потребление продуктов питания суще-
ственно отличается от рациональных норм.

Так, не обеспечивается нормы потребления 
населения плодами, ягодами и виноградом. Низ-
кие нормы потребления мясомолочных продук-
тов питания, что связано с упадком животновод-
ства, особенно скотоводства. Превышают рацио-
нальные нормы потребления по хлебобулочным 
изделиям на 8,3 % и картофеля – на 13,1 %, по-
требление растительного масла и сахара в норме. 
Рассмотренные показатели отражают количе-
ственную сторону потребления, при этом речь не 
учитывается качество продуктов питания. Каче-
ственная составляющая зависит от применяемой 
аграрными предприятиями технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур, состояния 
окружающей среды.

Сегодня в хозяйственной практике большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей используется преимущественно интенсивная 
технология выращивания культур. Интенсивное 
ведение земледелия привело к нарушению эколо-
гического равновесия в природе: накопление в 
почве токсичных веществ, усиление эрозионных 
процессов, как следствие, – неудовлетворитель-
ное качество и безопасность выращенной продук-
ции. Вследствие чрезмерного использования удо-
брений наблюдается явление деградации почв, 
уменьшение содержания гумуса, снижение их 
плодородия.

Так, в сельском хозяйстве Украины использу-
ется в среднем 126–133 кг минеральных удобре-
ний на один гектар. Применение минеральных 
удобрений и пестицидов дает возможность значи-
тельно повысить урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, однако имеет негативные экологиче-
ские последствия. Накапливаясь в растениях, они 

попадают в организм человека; загрязняют по-
верхностные и подземные воды; уничтожают или 
подавляют микрофлору почвы [1].

Поэтому для страны переход к производству 
экологически чистой сельскохозяйственной про-
дукции является крайне важным, так как мог бы 
обеспечить ей конкурентные преимущества на 
мировом рынке; повысить поступления от экспор-
та и создать имидж страны – производителя эко-
логически чистой продукции. На сегодняшний 
день производством органической продукции за-
нимаются лишь около 140 сертифицированных 
хозяйств, которые используют более 290 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. Однако отсутствие 
официальной статистики свидетельствует, что 
эти показатели условные.

Развитие экологизации производства сдержи-
вают следующие факторы.

Во-первых, низкий уровень доходов населения 
страны не способствует повышению предложе-
ния экологически чистой продукции, так как цена 
на нее будет в несколько раз выше текущего уров-
ня цен. При этом следует товаропроизводителям 
ориентироваться на тот сегмент рынка, который 
будет способен приобрести продукцию соответ-
ствующего качества и цены.

Во-вторых, высокий уровень затрат на перео-
риентацию производства и длительный период до 
получения результатов от его внедрения. В ры-
ночных условиях хозяйствования каждый това-
ропроизводитель пытается сделать все возмож-
ное, чтобы снизить издержки производства и тем 
самым увеличить прибыль при данных рыноч-
ных ценах. Особенно, для аграрного рынка, для 
которого свойственный диспаритет цен на про-
дукцию сельского хозяйства со стороны пред-
приятий других сфер аграрного сектора. Итак, 
нередко и при благоприятной конъюнктуре 

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания, кг на одного человека за год

Продукты питания
Фактическое потребление

Рациональные 
нормы

2012 в % к

2008 2010 2012 2008 рациональным 
нормам

Мясо и мясопродукты 50,6 52,0 54,4 80 107,5 68,0
Молоко и молочные продукты 213,8 206,4 214,9 380 100,5 56,6
Яйца, шт. 260 290 305 290 117,3 105,2
Хлебные продукты 115,4 111,3 109,4 101 94,8 108,3
Картофель 131,8 128,9 140,2 124 106,3 113,1
Овощи и бахчевые 129,2 143,5 163,0 161 126,1 101,2
Плоды, ягоды и виноград 43,5 48,0 52,7 90 121,1 58,6
Рыба и рыбные продукты 17,5 14,5 13,6 20 77,7 68,0
Сахар 40,9 37,1 38,0 38 92,9 100,0
Растительное масло 15,0 14,8 13,0 13 86,6 100,0
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аграрного рынка фермер пытается воспользо-
ваться им и интенсивно использует земельные 
ресурсы [5].

В-третьих, отсутствие маркетингового опыта 
реализации экологически чистой продукции, не-
достаточная осведомленность потребителей, 
ограниченность товарного ассортимента, не уре-
гулировано сотрудничество с традиционными 
каналами сбыта продовольствия и другими субъ-
ектами рыночной деятельности [2].

Опыт стран с развитым рынком экологически 
чистой продукции свидетельствует, что типич-
ными каналами ее сбыта являются: прямая про-
дажа индивидуальным потребителям через схему 
посылок и Интернет; прямые поставки в рестора-
ны и специализированные розничные предприя-
тия; продажу через кооперативы производителей; 
продажа сертифицированным перерабатываю-
щим предприятиям (мельницы, пекарни, перера-
батывающие заводы, пивоварни и т. д.), продажа 
представителям оптовой торговли.

В Украине аграрным предприятиям для повы-
шения конкурентоспособности целесообразно 
наряду с поставками экологически чистой про-
дукции корпоративным клиентам (перерабатыва-
ющим предприятиям, супермаркетам) и для луч-
шей диверсификации сбыта рекомендуем приме-
нять такие методы прямого маркетинга: продажа 
непосредственно на ферме, используя придорож-
ные рекламные стенды; продажа продукции че-
рез фермерские рынки; прямые продажи в ресто-
раны, кафе, санатории, дома отдыха.

В-четвертых, отсутствие достаточной госу-
дарственной поддержки ведения экологического 
сельского хозяйства.

Так, например, в США принимаются соответ-
ствующие законы и программы, которые нацеле-
ны на сохранение и повышение плодородия зем-
ли, снижение ее эрозии и т. д. В стране приняты и 
эффективно действуют программы консервации 
земель, которые предоставили возможности вы-
вести из оборота около 15 млн га высоко эродиро-
ванных земель.

Государство, стимулируя создание резервного 
фонда, предоставляет фермерам техническую по-
мощь и компенсирует до 50 % всех затрат на за-
кладку лугов и лесов на землях выводимых из 
обращения. Кроме того, фермеры, которые про-
должают вести производство на землях с уровнем 
эрозии, превышающим допустимый уровень без-
опасности, должны обязательно проводить лю-
бые почвозащитные мероприятия, иначе они ли-
шаются всех государственных субсидий.

В западных странах в рамках программ сохра-
нения сельскохозяйственных ресурсов фермерам 

оказывают финансовую помощь на внедрение 
планов по защите земельных и водных ресурсов 
на основе сотрудничества с государственными 
службами.

Итак, в странах с развитой рыночной экономи-
кой государство за счет различных рычагов влия-
ет на экологическую ситуацию. В Украине моти-
вация сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей к повышению уровня экологичности техноло-
гий и производства продукции является сейчас 
слабой [4]. Осуществление расходов на природо-
охранные меры не являются их потребностью, 
так как их размер будет влиять на себестоимость 
продукции и снижать конкурентные преимуще-
ства. Экономическая ситуация, которая сложи-
лась на сегодняшний день требует от сельхозпро-
изводителей повышения качества продукции и 
уменьшения затрат, а это невозможно без госу-
дарственной поддержки. В товаропроизводителей 
отсутствует взаимосвязь экологических потреб-
ностей с другими экономическими показателями 
и рычагами хозяйственной деятельности, а также 
недостаточная оперативность и эффективность 
реагирования на изменения экономических и эко-
логических процессов.

Главную роль в регулировании экологических 
проблем должно взять на себя государство, соче-
тая административные и экономические рычаги 
регулирования. Первые осуществляются путем 
прямого воздействия на природные объекты по-
средством установления обязательных для испол-
нения норм и стандартов, предписаний и задач. 
Экономические - является совокупностью научно 
обоснованных форм и приемов, в максимальной 
степени выражают объективный процесс взаимо-
действия экономических категорий и законов, 
влияющих на экологические интересы. Одновре-
менно первые формируются на других, которые в 
свою очередь активизируются, в том числе за 
счет первых.

Важным шагом государства в регулировании 
экологизации производства является принятие 
Закона Украины «О производстве и обороте орга-
нической сельскохозяйственной продукции и сы-
рья», который вступит в силу с 09.01.2014 г., в ко-
тором определены правовые и экономические 
основы производства и оборота органической 
сельскохозяйственной продукции и сырья, меро-
приятия контроля и надзора за такой деятельнос-
тью [3]. Закон направлен на обеспечение справед-
ливой конкуренции и надлежащего функциони-
рования рынка органической продукции и сырья, 
улучшение основных показателей состояния здо-
ровья населения, сохранения окружающей при-
родной среды, рационального использования 
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почв, обеспечения рационального использования 
и воспроизводства природных ресурсов, а также 
обеспечения уверенности потребителей в про-
дуктах и сырье, маркированных как органиче-
ские.

В соответствии с данным законом осущест-
влять производство органической продукции 
(сырья) право физическое или юридическое лицо 
любой организационно-правовой формы и любой 
формы собственности, которая прошла оценку 
соответствия производства органической про-
дукции (сырья), получила сертификат соответ-
ствия и включена в Реестр производителей орга-
нической продукции (сырья).

Поддержка и внедрение экологических техно-
логий является выгодным не только сельскохо-
зяйственным производителям, так как повышает 
их конкурентные преимущества на аграрном 
рынке страны, так и за ее пределами. Но и для 
государства, поскольку их использование в опре-
деленной мере урегулирует вопросы, связанные с 
проблемами защиты окружающей среды, а имен-
но загрязнения пестицидами, позволит умень-
шить эрозию почвы, улучшит здоровье населе-
ния, кроме того, за счет увеличения объемов экс-
порта повысить экономические показатели про-
изводства и усилить национальную безопасность 
в стране.

Выводы и предложения. В сельском хозяй-
стве производство экологически безопасной про-
дукции сдерживается рядом факторов. Их реше-
ние требует от государства углубления процесса 
экологического воздействия на систему экономи-
ческих отношений, что усилит конкурентные 
преимущества отдельного аграрного предприя-
тия на внутреннем и внешнем рынках. Это воз-
можно при наличии эффективного механизма 
экологического регулирования, который раскры-
вал бы степень развития социально-экономиче-
ских отношений во взаимосвязи с производитель-
ными силами и реализовался через сознательную 
деятельность людей.

Аграрный сектор требует разработки экологи-
ческих нормативов, которые были бы направлены 
на предотвращение интенсивного загрязнения 
воздушного и водного бассейнов, земельных ре-
сурсов, а также охватывали процессы утилизации 
отходов, охраны грунтовых вод от загрязнения 
нитратами и другими химическими веществами.

Производству экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции также способствует: рост 
доходов потребителей; соотношение спроса и 
предложения на экологическом рынке и мотива-

ция на потребление экологически чистых про-
дуктов питания.

Следовательно, решение комплекса проблем, 
связанных с экологизацией производства позво-
лит ограничить загрязнение окружающей среды, 
усилит конкурентоспособность аграрных пред-
приятий и позволит обеспечить их конкурентные 
позиции на международном рынке.
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПОКУПКЕ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ: 

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
DECISION-MAKING PROCESS

ABOUT PERFUMES AND COSMETICS GOODS (TOILETRIES):
THE ESSENCE, CHARACTERISTICS, CUSTOMER BEHAVIOR MANAGEMENT

В теоретической части статьи рассматриваются различные научные подходы к процессу принятия 
решения о покупке. Главной целью автора публикации выступает раскрытие особенностей данного про-
цесса при покупке парфюмерно-косметических товаров, и выявление основных факторов, влияющих на 
него. В статье также приводятся некоторые методы и способы управления поведением потребителей пар-
фюмерно-косметической продукции.

Ключевые слова: парфюмерно-косметические товары, процесс принятия решения о покупке, факторы внеш-
него влияния на поведение потребителей, внутренние факторы поведения потребителей, ситуационное влия-
ние, управление поведением потребителей.

Various scientific approaches to purchase decision-making process have been considered in the theoretical 
part of the article. The main objective of the author is to discover specific features of the given process on buying 
toiletries and to identify some factors influencing it. Several methods and means of behavior management of toi-
letries consumers have been given in this article.

Key words: рerfumes and cosmetics goods (toiletries), decision-making process, еxternal factors influencing con-
sumer behavior, іnternal factors of consumer behavior, situational influence, сonsumer behavior management.
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Introduction
Well-coiffed look plays an important role in the 

modern world of established cult of beauty, youth and 
slenderness. More than two thirds of the respondents 
of the 2006 worldwide online surveys of Nielsen 
agency agreed on that. The set “look always beauti-
ful” increases sales of perfumes and cosmetics. Fol-
lowing the standards, approved by the society, con-
sumers pay more attention to their appearance and 
eagerly invest in it. Personal hygiene products and 
treatment cosmetics are important for health support 
and disease prevention for skin, hair, nails and oral 
cavity.

At present the world practice hasn’t established a 
single standard for terminology yet, there is no com-
mon classification of products included in perfumes 
and cosmetics. Worldwide widespread approach di-
vides perfumes and cosmetics goods into three large 
groups: personal hygiene products, perfumes, cos-

metics. Personal hygiene products include bath and 
shower products, deodorant products, hair-care prod-
ucts, oral care products. Perfumery includes per-
fumes, eau de perfume and eau de toilette. Cosmetics 
group is divided into make-up products (mascara, eye 
shadows, lipstick, nail polish, etc.) and skincare 
(creams, lotions, other products for face and body).

In literature perfumes and cosmetics goods are 
often named «perfumes and cosmetics», and singled 
out only two groups of products. Personal hygiene 
products are included into perfumes and cosmetics 
“on default”.

The company “Euromonitor International” states 
that the volume of Ukrainian market for perfumes 
and cosmetics products totaled 19,7 billion UAH in 
2012 [8]. Sales volume of the Ukrainian market of 
perfumes and cosmetics is the third place in Eastern 
Europe, overtaken by Russian and Polish markets 
only. It also shows sufficiently vigorous growth. Total 
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sales volume of perfumes and cosmetics in Ukraine 
increased by 4% in 2012 compared to 2011. The larg-
est sellers of toiletries on Ukrainian market are for-
eign companies: «Procter&Gamble» - 15,5% of total 
sales volume, «Oriflame» - 8,2%, «Unilever Group» - 
7,9%. The total share of all the Ukrainian manufac-
tures in the sales volume is less than 35%.

The Russian market of perfumes and cosmetics 
goods is one of the largest consumer markets in Eu-
rope, ranking sixth in sales [6]. It is developing even 
faster than Ukrainian market. Average annual increase 
in sales on the Russian market (except for the crises 
years) is 5-10% against 2-4% of sales increase on the 
established markets of the European countries.

The world market for perfumes and cosmetics is 
also steadily growing, though in a slower pace. Thus 
this market is economically attractive for both manu-
factures and sellers.

To create demand and sales growth and to improve 
the manufacturing and distribution efficiency, market 
participants should be aware of how do consumers 
make purchase decisions about perfumes and cosmet-
ics, what are the factors influencing this process. 
Market participants should be able to effect consum-
ers’ decisions. And considering the wide range of 
goods in the group of perfumes and cosmetics they 
need to find proper marketing instruments and meth-
ods to promote specific kinds of perfumes and cos-
metics products.

Scientific Approaches to Purchase Decision-
Making Process

Purchase decision-making process is a complex 
of successive planed consumer decisions.

Scientific literature and educational materials on 
studying consumer behavior, the purchase decision 
process is considered in a rather standardized man-
ner. Most differences are in the number of identified 
stages, their titles and detailed descriptions of the 
process.

The famous American marketing specialist Ph. 
Kotler divides the purchase decision process into five 
stages [3, p. 255]:

– problem recognition;
– information search;
– assessment of options;
– purchase decision;
– post-purchase behavior.
Other American researchers such as J. Engel, R. 

Blackwell and P. Miniard mark out seven stages in 
this process [2, p. 129]:

– problem recognition;
– information search;
– information processing;
– evaluation of alternatives before making a pur-

chase;

– purchase;
– consumption and post-purchase evaluation of 

options;
– disposal.
As we can see the authors of the Consumer behav-

ior use the same scheme of purchase decision-making 
process as the author of “Marketing Management”, 
though they divide stages 2 and 5 into two parts ac-
cording to F. Kotler.

As for Russian researchers of consumer behavior, 
I. Alyoshina presents this process as a succession of 
seven stages:

– problem recognition;
– information search;
– options evaluation before making a purchase;
– purchase;
– consumption;
– post-purchase evaluation of alternatives;
– disposal.
Let’s study purchase decision-making process 

basing on characteristics, given by I. Alyoshina, mak-
ing some corrections and generalizations [1, p. 351].

1. Problem recognition. Need recognition is a 
perceived contradiction between desired and real 
state of the consumer, significant enough to initiate 
purchase decision process. To initiate this process the 
perceived contradiction between the desired and real 
state should exceed a certain level.

2. Information search. Having recognized the 
need the consumer addresses his or her memory to 
determine if he or she knows enough about the ways 
to satisfy the need. First the consumer conducts an 
internal information search. If the consumer lacks 
own personal knowledge then he or she performs ex-
ternal information search.

Sources of sales information are divided into four 
types:

– personal sources: family, friends, acquaintanc-
es, neighbors;

– commercial sources: shop assistants, packages, 
advertising, publicity;

– generally accessible sources: mass media, In-
ternet, public organizations;

– sources of empirical experience: sense organs, 
knowledge, experience in using the product.

3. Options evaluation before making a pur-
chase. Basing on the results of information search the 
consumer evaluates alternatives of the purchase and 
chooses a preferable one. On this stage the consumer 
uses evaluation criteria - standards and norms to 
compare different goods.

Evaluation criteria are characteristics and at-
tributes of the goods associated by the consumer with 
the desired advantages or costs of these advantages. 
The composition of evaluation criteria depends on the 
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type of goods, consumer’s preferences and the situa-
tion of purchase.

4. Purchase. Purchase is acquisition of the chosen 
goods. Factors of purchase are as follows:

– type of purchase: completely planned purchase, 
partly planned purchase, impulse buying;

– source of purchase: shops, salons and other spe-
cial places of sales, travelling salesman, vending ma-
chines, catalogue sales, telemarketing companies, 
Internet shops, etc.

Decision made on the stage of options evaluation 
before purchase can be changed before purchase it-
self. The consumer can purchase some other goods or 
make additional purchases under the influence of dif-
ferent situational factors: display of goods in the shop, 
decrease in price, lack of previously chosen goods, 
communication with the sale assistants, etc. Along 
with planed purchases consumers often make impulse 
buying. During the impulse buying a sudden sponta-
neous desire to act is accompanied by the feeling of 
urgent necessity to make a decision. Decision is made 
in a state of psychological imbalance, when the con-
sumer doesn’t control himself or herself.

A choice of purchase source is determined by 
consumers according to characteristics of consum-
ers themselves and characteristics of purchase 
sources. Characteristics of consumers include moti-
vation for purchase, activity and exactingness of the 
customers to quality, price, service, perception of 
novelty. Main characteristics of purchase sources 
are their location, a size of shopping center, product 
range, forms of payment, delivery of goods meth-
ods, public image of the enterprise, advertising, 
consumer stimulation, etc.

5. Consumption. Consumption is direct usage 
of purchased goods by the consumer. This stage of 
a purchase decision-making process is closely con-
nected with post-purchase evaluation of options, 
which can be carried out by a consumer as a result 
of consumption.

6. Post-purchase options evaluation. Post-pur-
chase options evaluation is an evaluation of satisfac-
tion with the goods in the process of consumption or 
after its consumption. The consumer is satisfied if the 
goods meet his or her expectations, i.e. perceptible 
performance of goods corresponds with what he or 
she wanted to receive. Post-purchase evaluation of 
alternatives can also be connected with consumer’s 
evaluation of the source of purchase.

It should be mentioned that the post-purchase 
evaluation, according to I. Alyoshina description, 
doesn’t include comparison of the consumer’s satis-
faction with several similar goods, so it would be 
more correct to call this stage post-purchase evalua-
tion of the goods.

7. Disposal. The latest stage in the process of 
making a purchase decision is getting rid of the 
goods. Deliverance can occur through the consump-
tion of consumer goods in the case of a high degree of 
satisfaction with a purchase. When a low level of sat-
isfaction of the consumer may return the goods to the 
seller, sell, trade, giving it in temporary or permanent 
use to other persons, dispose.

Contents of the purchase decision-making process 
and marketing tasks, faced by manufactures and sell-
ers on each stage, can slightly differ depending on 
category, type and brand of the goods. Let’s study 
specific features of purchase decision-making proc-
ess and consumer behavior management into this 
process in respect to perfumes and cosmetics goods.

Purchase Decision Process on the Consumer 
Market of Perfumes and Cosmetics

Specific features of purchase decision-making 
process on a consumer market of perfumes and cos-
metics products are mainly determined by the type of 
product and manner of its consumption.

The necessity in purchasing perfumes and cos-
metics often lies in the desire to look attractive and 
fashionable, to smell pleasantly, to keep face and 
body skin young, to achieve success, as well as to 
make a good present.

While searching information consumers widely 
use almost all possible sources of information about 
perfumes and cosmetics products. Some of them must 
be pointed out. When choosing perfumes and cosmet-
ics, consumers often receive information from 
friends, acquaintances, family members, who have 
already tried certain goods. Friends’ advices are very 
important, as most consumers of cosmetic products 
are women. Sales agents of perfumes and cosmetics 
(representatives of multi-level marketing networks, 
sales representatives) are one of commercial sources 
of information, they give consumer sufficiently wide 
amount of information about the goods and are often 
found trustworthy. Among generally accessible 
sources of information the increasing role of Internet 
must be pointed out. References of the consumers 
about perfumes and cosmetics products, methods of 
application and their assessment placed in Internet 
forums and theme web-sites tend to become almost as 
important for many people as information from per-
sonal sources. Most women and men are active users 
of perfumes and cosmetics and thus have a significant 
empirical experience in usage of the goods of differ-
ent types and brands.

In the course of options evaluation before making 
purchase a consumer of perfumes and cosmetics 
goods should consider manufactures’ advice (hair 
oiliness, type of skin, etc) to choose proper and pleas-
ant texture and fragrance, to analyze prices, price and 
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quality ratio for the alternative goods, and take into 
account references of other consumers gathered dur-
ing information search [9]. Evaluation criteria differ 
significantly depending on quality characteristics and 
other consumer properties of different types of per-
sonal hygiene products, perfumes and cosmetics. For 
instance, comparative evaluation of toothpastes puts 
in the forefront as most important such criteria as 
treatment effect (enamel strengthening, whitening, 
gums treatment etc), natural components, and taste. 
Evaluation of perfumes considers fragrance, lasting 
time, bottle design; perfume shouldn’t leave spots on 
clothes. Evaluation of mascara requires such main 
criteria as visual effect (lengthening, curling of eye-
lashes, added volume), color, lasting time, easy ap-
plication, convenience of the brush.

Consumers of perfumes and cosmetics are most 
often highly motivated and carefully consider choice of 
the necessary goods, that’s why purchases on this mar-
ket are usually completely or partially planned. Main 
sources of purchase are network marketing companies 
and Internet shops, which deliver goods to the final 
buyer, and also large retail distribution networks.

Consumption of most part of perfumes and cos-
metics products occurs gradually and is rather ex-
tended in time, so the consumer can carry out post-
purchase evaluation of the product during its con-
sumption. It also influences the manner of disposal of 
the goods. Most often perfumes and cosmetics prod-
ucts are completely used by the consumer, sometimes 
they are given away to other people (for instance, as 
gifts), or are utilized.

Purchase decision process is strongly influenced by 
external and internal factors of consumer behavior.

Factors of external influence on consumer behav-
ior are persons, conditions and forces directly or in-
directly connected with the consumer and influencing 
the consumer decision process.

Factors of external influence are numerous and 
various. They can be divided into several groups: so-
cial and demographic, natural, economic, political, 
scientific and technical, cultural factors. Perfumes 
and cosmetics products are articles of personal use, 
and purchase decision-making process for such goods 
is mostly influenced by the factors, directly connected 
with the personality of the consumer. According to 
the author of this article, most important factors of the 
external influence on behavior of perfumes and cos-
metics consumers are their sex, age, physiologic fea-
tures, social status, group communications, new 
goods and fashion.

Person’s sex predetermines required customer 
properties of the goods. Its influence on choice of 
perfumes and cosmetics is obvious and doesn’t re-
quire further explanations.

Age is also one of the main factors that influence 
choice of perfumes and cosmetics. Thus, speaking 
about perfumes, complex odours are not really timely 
for young girls or vigorous young women. Rich sweet 
odours will not do them either. And vice versa, tender 
and simple odours will hardly help to express indi-
viduality and emphasize personal image of elder 
women [5].

Physiologic features of the person play a signifi-
cant role in consumer decision process as well. Such 
factors as appearance and health are not considered at 
all for purchase of most of consumer goods, but for 
purchase of perfumes and cosmetics these features 
are often critical. Color, visual effects of the chosen 
products and other properties depend on appearance 
of the person. N speaking of the health, particular 
significance are skin health, as well as condition of 
hair, nails and oral cavity. Sometimes marketing spe-
cialists should take into account synergies between 
different biological parameters. For instance there is 
connection between hair color and skin type. Bru-
nettes tend to have oily skin, and people with light 
reddish-brown hair have thin and dry skin. The paler 
skin is, the dryer it is, and aromatic substances evapo-
rate faster from its surface [4].

Social status obliges the person to possess proper 
trappings. High social status stimulates consumer to 
use perfumes and cosmetics actively, to buy goods of 
expensive brands.

Group communications inform the consumer 
about the goods and can influence his or her attitude 
to product brands. Besides members of referent 
groups may serve as an example for choice of per-
fumes and cosmetics goods.

Experienced consumers are greatly interested in 
new products on the market of perfumes and cosmet-
ics and want to test them. Prompt growth of demand 
for pioneering products and for recently popular 
products is connected with phenomenon of fashion.

External factors of consumer behavior are proc-
esses of consumer’s reaction to the influence of the 
groups, changes in the environment, marketing ef-
forts of manufactures and retailers.

The author of this article considers that most im-
portant internal factors of consumer behavior for 
perfumes and cosmetics goods are motivation, per-
sonal values, income level, consumer knowledge and 
attitude regarding the goods, consumer lifestyle.

Motivation is expressed as a direct stimulus for the 
person to purchase. Main consumer reasons to pur-
chase perfumes and cosmetics are the desire to look 
attractive, to slow down skin aging and prevent skin 
diseases, to attain public recognition and to reach 
higher social status.

Consumer reasons depend on personal (private) 
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values. Main personal values influencing the choice 
of perfumes and cosmetics are beauty, youth, good 
health, vivid and out of the ordinary image, well-
groomed appearance.

Income level regulates consumer financial re-
sources, opportunity to purchase high quality, pres-
tige and fashionable perfumes and cosmetics. It is 
important to take into account the income level not 
only of the direct consumer of the goods, but of the 
family or of the household in whole, as the income 
can be reallocated. For example, off the job students 
often buy expensive cosmetics at the expense of 
wealthy parents.

Consumer knowledge can be divided into three 
categories: knowledge about the product, knowledge 
of place and time for purchase, knowledge about ap-
plication of the product. It is difficult to sell the 
goods if the customer doesn’t know about certain 
type of perfumes and cosmetics, certain brand, con-
sumer properties and method of application of the 
product, source of purchase and terms of sale. 
Knowledge or lack of knowledge about the goods 
influences significantly a consumer’s attitude to 
them. Attitude to the goods and brand is also af-
fected by some of external factors of influence on 
consumer behavior, for instance social status, group 
communications, fashion.

Many-sided complex internal factor is consumer’s 
lifestyle – consumer’s mode of life and usage of his or 
her resources. Lifestyle represents activity, interests 
and opinion of the person. With regard to the market 
of perfumes and cosmetics products it is important to 
take into account if the consumer’s activity is public 
and mobile, what are his or her interests concerning 
appearance and health maintenance, what is his or her 
opinion about different consumer properties, conven-
ience, price and prestige of perfumes and cosmetics.

Along with external and internal factors of con-
sumer behavior purchase decision process for per-
fumes and cosmetics products is subject to situational 
influence.

Situational influence is an influence put into effect 
by different factors, which occur in certain place in 
certain time and don’t depend on consumer and envi-
ronment.

Situational influence on purchase decision-mak-
ing process is viewed in the context of types of situa-
tions and situational factors.

Most important types of situations are communi-
cation situations, purchasing situations and situations 
of using purchased goods. Communication situations 
include consumers’ acquaintance with advertising 
materials on perfumes and cosmetics, talks on busi-
ness matters with sellers, attendance of sales presen-
tations and exhibitions of perfumes and cosmetics. 

Purchase situations imply that consumer has the nec-
essary information about the goods and include the 
atmosphere of the shop. Situations of usage the pur-
chased goods are connected with consumption meth-
ods and conditions of the goods.

The main situational factors serve the purpose of 
purchasing behaviour, physical environment, social 
environment, time perspective, the previous state. 
The goals of consumer behavior proceed from the 
demand for goods and consumer motives, as men-
tioned above. Perfume and cosmetic items can be 
purchased for personal, family consumption, at least 
in the present. The physical environment includes 
weather conditions, location of the store, interior, 
lighting, sounds that surround the sold goods. Thus, 
for perfumery products it is important the creation of 
opportunity to feel their scent with plotters, testers, 
etc. Social environment consists of people present at 
the time of purchase decision process. The role of 
consultants and shop assistants is very important in 
perfumes and cosmetics outlets. Time perspective 
includes time limits of the consumer, working hours 
of the shop. Seasonal approach to purchase perfumes 
and cosmetics is quite important. For example, hu-
midity and temperature affect the way perfume re-
leases its fragrance. Previous states are changeable 
states of the consumer; they depend on events preced-
ing certain situation. Such events can include situa-
tions when the consumer’s hands get weather skin, or 
the consumer is displeased with tested hair spray; it 
results in purchase of certain goods.

Many of the above listed factors influencing con-
sumer behavior can be controlled and affected. So 
marketing specialists should not only study purchase 
decision process, but manage the behavior of consum-
ers of perfumes and cosmetics when it is possible.

Consumer Behavior Management for Perfumes 
and Cosmetics products

Consumer behavior management for perfumes 
and cosmetics products is carried out by such mar-
keting instruments as design, package, pricing, dis-
tribution channels, merchandising, advertising, per-
sonnel sales, consumer stimulation, PR, branding, 
etc. Consumer behavior management on the market 
of these goods uses most of methods of marketing 
research, demand creation, and sales promotion.

Certain marketing tasks are performed on each 
stage of purchase decision process to reach commer-
cial success.

On the stage of awareness the necessity, marketers 
face the four tasks [1, p. 352]:

– to detect and study problems, which customer 
faces;

– to elaborate marketing complex to solve the de-
tected problems;
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– to stimulate consumer to realize certain prob-
lems;

– to suppress realization of other problems.
As it was previously stated, main problems while 

buying perfumes and cosmetics goods are associated 
with appearance and state of skin (hair, nails, oral 
cavity) of the person. Thus it should be define, which 
problems can each of the manufactured product solve, 
or what new product should be created and have a 
marketing complex elaborated for it. Marketing 
complex includes marketing tools of four groups (ele-
ments): product, price, distribution, promotion. The 
consumer can be stimulated to realize certain prob-
lems which can be solved by available goods by usage 
of advertising messages employing methods of psy-
chological impact of advertising on the consumer 
(persuasion, suggestion, etc), PR-articles, consulta-
tions with shop assistants. For example, consumer’s 
attention can be drawn to the fact that unpleasant 
smell of sweat annoys people or acne doesn’t look 
nice. Realization of other problems can be suppressed 
by stating in the advertising or other promotion mate-
rials that the offered goods successfully solve the 
stated problem and satisfy urgent needs. For instance, 
antiperspirant X eliminates smell of sweat for a long 
period and brings joy of communication, lotion Y 
rapidly treats acne and improves look. Realization of 
other problems can be suppressed by redirecting con-
sumer’s attention to the goods by reducing their price 
or carrying out promotion events.

Marketing task on the stage of information search 
is informing consumers about the goods by accessible 
means. Perfumes and cosmetics mainly belong to 
mass consumption products, so it is appropriate to use 
wide information channels and use all types of mar-
keting communications to spread consumer informa-
tion.

The stage of evaluation alternatives before pur-
chasing sets marketing task to detect evaluation crite-
ria used by consumer and to define relative impor-
tance for each of them. To obtain such data it is neces-
sary to perform questionnaires of potential buyers of 
certain perfumes or cosmetics products, including 
lists of evaluation criteria and rating scales to rank 
evaluation criteria. List of evaluation criteria for each 
kind of perfumes and cosmetics goods is composed 
individually.

On the purchasing stage marketing specialists 
have a task to study and use factors of purchase, i.e. 
type and source of purchase. Studying purchasing 
factors is carried out by different methods of market-
ing research. Significant importance for manufac-
tures and sellers of perfumes and cosmetics products 
lies in detecting factors stimulating impulse buying 
for their active usage in practice. Popularity of certain 

sources of purchase can be established with statistics 
data on sales volumes and market surveys. This infor-
mation helps to direct distribution network of the en-
terprise to use wider and more effective distribution 
channels.

Marketing tasks for the last three stages of pur-
chase decision-making process is consumption, post-
purchase evaluation of alternatives and disposal are 
studying purchase consumption and evaluation con-
sumer satisfaction with the goods. Marketing special-
ists should find out what does the customer like in his 
purchase best of all, what are the suggestions to im-
prove the product, does the consumer make repeated 
purchases and why. Answers to these questions ena-
ble to work out recommendations to improve the 
manufactured perfumes and cosmetics products and 
their marketing complex.

Consumer behavior management also includes 
factors that impact the behavior itself; though not all 
external and internal factors of consumer behavior 
can be influenced by market participants.

Speaking about factors of external influence 
management we should mention the role of famil-
iarization (informative) advertising and branding. 
These marketing instruments should be skillfully and 
timely used when introducing new perfumes and cos-
metics goods to the market. To make positive decision 
on purchase customer should receive detailed infor-
mation about new perfumes or cosmetics product, its 
quality, convenience, other important consumer prop-
erties, advantages compared to similar products or its 
uniqueness (in case of fundamentally new products), 
price, points of sale, etc. Created brand is meant to 
define main characteristics and qualities of the goods, 
to set stable associations with it in consumer mind, to 
find its market position as regards to other goods of 
same kind. Branding enables to define target cus-
tomer groups for each brand.

To use the factor of group communication it is ap-
propriate to apply different types of influence of ref-
erent groups. It is possible to apply all major types of 
influence of referent groups for perfumes and cosmet-
ics customers: informational, normative, identifica-
tion. Informational influence means that consumer 
uses information given by referent group members, it 
is effective in network marketing when distributors of 
perfumes and cosmetics goods are trusted by con-
sumer, his or her acquaintances and friends. Norma-
tive influence stimulates consumer to follow group 
norms to receive benefits and avoid sanctions, it is ef-
fective in advertising both personal hygiene products 
and well-known cosmetics and perfumes brands, to 
use them becomes kind of public norm. Identification 
influence arises when consumer uses group values 
and norms as guidance for own opinions and stand-
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ards and is effective when advertised perfumes and 
cosmetics products are demonstrated and recom-
mended by popular actors, sportsmen, television an-
chormen, other authoritative people in the society.

As for internal factors of consumer behavior, 
motivation should be the first to be influenced. Scien-
tific motivation theories and personal theories can be 
applied to detect and enforce motives for purchase of 
perfumes and cosmetics goods. They also help to 
identify main personal values of people. Segmenting 
the market and attempting to cover more market seg-
ments customers with different motives and personal 
values should be offered different brands and be ad-
dressed with advertising messages corresponding to 
their psychological type.

To broaden consumer knowledge, improve atti-
tude to perfumes and cosmetics available for sale it is 
necessary to use extensively mass media and Internet, 
to participate in exhibitions, use other informative 
means of promotion as much as possible.

Impact on situational influence factors is one 
more sphere of consumer behavior management for 
perfumes and cosmetics goods. Factors of physical 
and social environment can be controlled to larger 
extent. For instance it is preferable to place sales out-
lets in places where there are no perfumes and cos-
metics stores or there are not many of them. In case 
there are many sales outlets of similar type, for exam-
ple in a large shopping center, one should single out 
his shop by skillful design, spectacular display of 
goods, testers available, advertising booklets, etc. 
Social environment can be optimized by employing, 
training and motivating competent, friendly and re-
sponsive personnel to work with customers in sales 
areas and on telephone hot-lines.

Situational factors Management should take into 
account the seasonal nature of sales of cosmetics and 
especially perfumes. Mass media and Internet can 
counsel women on choice of perfumes in compliance 
with the season. Heavy spicy fragrances are appropri-
ate for winter, along with eastern warm range fra-
grances, bright floral and exotic ones. Fresh green, 
citrus, berry and fruity fragrances are recommended 
for spring. In hot summer weather it is best to avoid 
perfumes with long-lasting fragrances and use tying 
products: mousses, lotions, light eau de perfume, 
scented soap and shower gels. Refreshing fragrances 
creating halo of coolness are good for summer eve-

nings. Pronounced aggressive harsh and sweet fra-
grances are suitable for autumn [9].Thus perfumes of 
such fragrances should prevail in the range of goods 
in retail outlets in respective seasons.

Conclusions
Purchase decision-making process is a complex 

mechanism which includes a succession of conscious 
and sometimes unconscious consumer decisions 
which are influenced by many different factors. To 
achieve high results in economic activity on the con-
sumer market of perfumes and cosmetics goods it is 
important to know scientific approaches to the proc-
ess, specifics of these products and their target mar-
ket, to use best tools and methods to manage con-
sumer behavior.

Effective consumer behavior management means 
differentiated approach to elaborate marketing com-
plex depending on type, quality, prestige and unique-
ness of perfumes and cosmetics products, demands, 
characteristics and specifics of consumer behavior of 
target consumers, it also considers type of manufac-
turing or sales enterprise.
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нетто-ставки страхового тарифу на вартість страхової послуги. Визначено ризики негативного впливу 
завищеної комісійної винагороди на показники платоспроможності страховика та запропоновано шляхи 
зниження такого ризику.

Ключові слова: страховий посередник, страховий тариф, комісійна винагорода, страховий агент, страховий 
брокер.

Статья посвящена исследованию влияния размера комиссионного вознаграждения как элемента над-
бавки страхового тарифа на стоимость страховой услуги. Определены случаи негативного влияния завы-
шенного комиссионного вознаграждения на показатели платежеспособности страховщика и предложены 
пути снижения такого риска.

Ключевые слова: страховой посредник, страховой тариф, комиссионное вознаграждение, страховой агент, 
страховой брокер.

The article is devoted to the influence of the size of the commission as part of the insurance rate on the value of 
insurance services. Identified cases of the negative impact of an overvalued commission on insurer solvency indi-
cators and ways to reduce this effect.

Key words: insurance intermediary, insurance tariff, commission, insurance agent, insurance broker.
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Постановка проблеми. Наявність розвинуто-
го ринку страхування сприяє підвищенню стій-
кості фінансової системи і забезпечує сталий роз-
виток економіки.

Поступове усвідомлення споживачами страхо-
вих послуг необхідності страхового захисту при-
зводить до вивчення інформації про страхові про-

дукти, страховиків, що надають страховий за-
хист, та посередників, які можуть допомогти в 
отриманні такого захисту.

На ринках фінансових послуг для успішної 
реалізації послуг зі страхування та їх просування 
слід здійснювати такі дії як: пошук ділових парт-
нерів, аналіз ринків збуту послуг, підготовку до-
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говірної документації, просування послуг за до-
помогою реклами, обслуговування після надання 
послуги. Високі затрати на здійснення цих опера-
цій, як матеріальні так і нематеріальні, а також 
необхідність наявності спеціальних знань та на-
вичок у працівників, які реалізовують ці послуги, 
призводять до необхідності користуватись послу-
гами посередників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джозеф Стігліц у своїй статті «Рівновага на кон-
курентних страхових ринках: есе про економіку 
недосконалої інформації», аналізує ситуацію з 
асиметричною інформацією на страховому ринку 
і зазначає, що в свою чергу страхові компанії не 
можуть визначити індивідуальні ризики страху-
вальника. З огляду на перспективи укладення 
страховою компанією договору страхування, 
страхувальники з високою імовірністю втрат вва-
жаються «низькоякісними», тоді як страхуваль-
ники із низькою імовірністю – «високоякісними». 
Разом з тим вітчизняний страховий ринок знахо-
диться у стадії формування і залучення послуг 
посередників при реалізації договорів страхуван-
ня є досить активним, особливо страхових аген-
тів, та вплив розміру винагороди за такі послуги 
на платоспроможність страховика, особливо за 
високозбитковими видами страхування, сьогодні 
недостатньо висвітлені в науковій літературі, що і 
зумовило написання цієї статті.

Незбалансований підхід до формування комі-
сійної винагороди та елементи демпінгу, які спо-
стерігаються на ринку страхування, можуть 
вплинути на платоспроможність та фінансову 
стійкість страховика та ставлять страхувальника 
в умовах асиметричної інформації до неусвідом-
леного вибору компанії, яка не зможе виконати 
свої зобов’язання.

Вплив розміру страхового тарифу, зокрема і 
нетто-ставки, на платоспроможність страхових 
компаній, без виокремлення у його складі комі-
сійної винагороди посередникам, досліджували 
як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед яких 
С. С. Осадець, Н. В. Ткаченко, І. С. Іванюк, Д. С. Ма-
руженко, Н. Н. Селєзньова, А. Ф. Іонова, JI. A. Орла-
нюк-Малицька, а також К. С. Базилевич, О. М. За-
лєтов, В. І. Нечипоренко, П. Л. Штефюк, О. В. Сергі-
єнко, а також це питання розглядали такі вітчизня-
ні спеціалісти страхового ринку як І. А. Габідулін, 
В. М. Дарков.

Метою даної статті є визначення впливу комі-
сійної винагороди, як складової страхового тарифу, 
на вартість страхової послуги, зокрема, та плато-
спроможність страховика взагалі. Зазначена мета 
буде реалізовуватись шляхом визначення основних 
складових страхового тарифу, частки комісійної 

винагороди посередників у брутто-тарифі та у 
страховій премії, а також фактичного впливу пря-
мої та прихованої комісійної винагороди посеред-
ників на платоспроможність страховика.

Актуальність обраної теми пояснюється тим, 
що сучасний стан розвитку страхового ринку в 
Україні вже вимагає системності у визначенні 
його основних учасників з метою якісного та зба-
лансованого регулювання їх діяльності, та зваже-
них підходів до залучення посередників у стра-
хуванні з метою збереження платоспроможності 
страховиків.

Результати дослідження. Дискусійним пи-
танням є прямий вплив комісійної винагороди на 
показники платоспроможності страховика та 
його фінансову стійкість, враховуючи невизначе-
ність розміру витрат на ведення справи, закладе-
них у страховому тарифі.

При розгляді цієї проблематики розглянемо та 
вирішимо такі завдання:

– визначити основних контрагентів при укла-
данні договору страхування, зосередивши осно-
вну увагу на такому показнику як сплата комісій-
ної винагороди;

– проаналізувати порядок визначення розміру 
комісійної винагороди у конкурентному бізнес-
середовищі страхових посередників на ринку 
страхування України;

– обґрунтувати важливість правильного роз-
рахунку страхового тарифу та визначення страхо-
вого платежу як для страховика, так і його клієн-
тів, з точки зору впливу завищеної комісійної ви-
нагороди на фінансову стійкість та платоспро-
можність страховиків;

– окреслити структуру та складові страхового 
тарифу та механізму його формування.

Для розгляду питання впливу комісійної вина-
городи на вартість страхової послуги необхідно 
визначити структуру та складові страхового та-
рифу, оскільки відповідно до статті 31 Закону 
України «Про страхування» [1] не менше 80 % 
сукупності страхових платежів, які розрахову-
ються множенням страхового тарифу на страхову 
суму, направляється для формування страхових 
резервів. Чіткого взаємозв’язку між розміром 
страхового платежу і розміру сформованого кон-
кретного страхового резерву з цього платежу не 
визначено. Також виплата комісійних страховим 
посередникам проводиться як плата за надані по-
слуги, і не завжди визначається як відсоток від 
страхових премій за договорами, що укладені 
страховими посередниками. Разом з тим фактич-
ні виплати за деякими видами страхування зна-
чного перевищують не тільки розмір аквізицій-
них витрат, але і розмір витрат на ведення справи, 
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закладений при розрахунку конкретного страхо-
вого тарифу.

Проблема наявності оптимального рівня по-
казників платоспроможності страхової компанії є 
надзвичайно актуальною, оскільки незбалансова-
ний підхід у тарифній політиці компанії може 
призвести до її неплатоспроможності, що ство-
рюватиме проблеми у забезпеченні подальшої ді-
яльності цього страховика. Необхідний баланс 
між доходами і витратами страховика досягаєть-
ся за допомогою страхового тарифу, при розра-
хунку якого найважливіше значення має обґрун-
тованість нетто-ставки. Адже саме вона є тією 
основою страхового тарифу, що визначає вірогід-
ність настання страхового випадку, тому, відпо-
відно, саме правильне її визначення є гарантією 
забезпечення фінансової стійкості та платоспро-
можності страховика.

Фінансову стійкість страхової компанії розгля-
дають як характеристику стану в динаміці, при 
якій він зберігається, відновлюється чи покращу-
ється за будь-яких несприятливих змін зовніш-
нього і внутрішнього середовища, а всі показни-
ки, котрі в сукупності визначають стан страхови-
ка, є вищими або дорівнюють їх нормативним 
значенням, що в обов’язковому порядку забезпе-
чить страховій компанії своєчасне виконання сво-
їх зобов’язань перед страхувальниками [2].

Одним із основних чинників, що створює 
вплив на фінансову стійкість страховика є склад 
та структура страхового тарифу, оскільки за до-
помогою правильно сформованої і реалізованої 
тарифної політики можна забезпечити виконання 
основного принципу страхування забезпечення 
захисту для населення, організацій та держави, 
шляхом здійснення страхових виплат.

Тобто страховий тариф відіграє роль «якісно-
го» чинника: його розмір залежить від переліку 
подій, на випадок яких здійснюється страхуван-
ня; ступеня ризику згідно з фізичними властивос-
тями об’єкта страхування; терміну дії договору 
тощо. Отже, саме за допомогою страхового тари-
фу забезпечується такі надходження нових пре-
мій, які забезпечать відшкодування збитків за 
вже укладеними договорами страхування.

Разом з тим забезпечення самоокупності та рен-
табельності страхових операцій полягає у наступ-

ному: страхові тарифи повинні будуватися таким 
чином, щоб надходження нових страхових премій 
постійно покривали витрати страховика, але дава-
ли можливість страховику отримати прибуток.

Також страховий тариф як ставка страхового 
внеску з одиниці страхової суми за визначений пе-
ріод страхування, забезпечує страховику форму-
вання страхових резервів, достатніх для виплати 
страхових відшкодувань і страхових сум та коштів, 
необхідних для розвитку страхової компанії [3].

Отже тарифна політика страховика, яка впли-
ває на формування розміру страхових премій і 
виплат комісійних з таких премій, обов’язково по-
винно враховувати такі аспекти:

1. Еквівалентність відносин у страхуванні: та-
риф повинен максимально відповідати ймовір-
ності збитку за об’єктом, який підлягає страху-
ванню.

2. Доступність тарифних ставок може залежа-
ти від числа страхувальників та застрахованих 
об’єктів, разом з тим стабільність розмірів стра-
хових тарифів зміцнюють впевненість у страху-
вальників в надійності страховика.

3. При розрахунку ставки страхового тарифу 
(або так званої брутто-ставки) з окремих видів 
страхування проводиться розрахунок двох її 
складових: нетто-ставки і навантаження до не-
тто-ставки, яке в свою чергу включає і комісійну 
винагороду посередникам.

Нетто-ставка виражає ціну страхового ризику і 
є основною частиною страхового тарифу, яка при-
значена для виплати страхового відшкодування і 
страхових сум та формування страхових резервів. 
При цьому навантаження до нетто-ставки призна-
чені для відшкодування витрат страховика, 
пов’язаних з проведенням страхування (витрати 
страховика на ведення справи), а також для забез-
печення одержання страховиком прибутку [4]. 
Така структура страхового тарифу є характерною 
для тарифів зі всіх видів страхування (рис. 1).

Загальна методика розрахунку брутто-ставки 
страхового тарифу має такий вигляд [5, с. 463–486]:

 Т бр = Тп + Н, (1)
де Т бр – брутто-ставка;

Тп – нетто-ставка;
Н – навантаження.

Страховий тариф 
Нетто-тариф Навантаження

Частина, призначена для 
страхових виплат, формування 

страхових резервів

Частина, призначена для забезпечення беззбиткової 
роботи страховика (витрати на ведення справи), 
в тому числі витрати на комісійну винагороду

Додаткові 
відрахування Прибуток

Рис. 1. Структура страхового тарифу [4]
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Навантаження до нетто-ставки становить зна-
чно меншу частину брутто-ставки. Залежно від 
форми та виду страхування вона коливається від 
9 до 40 %. Навантаження до нетто-ставки може 
включати наступні поточні витрати страховика 
(наприклад, оплату праці працівників страхови-
ка, оренду приміщення, витрати на укладання 
нових договорів страхування (в тому числі комі-
сійні винагороди посередникам), інші витрати 
компанії, пов’язані з виконанням нею своєї діяль-

ності, відрахування до фонду превентивних (по-
переджувальних) заходів, прибуток компанії).

Разом з тим, структура витрат страховика [6, 
7], розглядалася багатьма українськими вченими, 
хоча ці підходи не відповідають реальній ситуації 
при визначенні основних витрат страховика з 
точки зору регуляторної звітності страховика, 
тому на нашу думку, норматив витрат включає 
такі складові (рис. 2):

За добровільними видами страхування норма-

Рис. 2. Основні витрати страховика при укладанні договорів страхування
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тив на ведення справи у структурі тарифної став-
ки визначає сам страховик у правилах страхуван-
ня (як правило, норма витрат на ведення справи 
складає не більше 40 %), а при проведенні 
обов’язкових видів страхування існують певні об-
меження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 
4 червня 1994 року No 358 «Про удосконалення 
механізму державного регулювання тарифів у 
сфері страхування» установлено, що розрахунки 
страхових тарифів за обов’язковими видами стра-
хування в Україні ведуться із застосуванням нор-
мативу витрат на ведення страхової справи. При 
цьому він не повинен перевищувати:

– з обов’язкового державного страхування – 
6 % суми тарифу;

– з обов’язкового особистого страхування – 
15 % суми тарифу;

– з обов’язкового страхування майна і відпо-
відальності – 20 % суми тарифу [8].

Слід відмітити той факт, що на сьогоднішній 
день, враховуючи законодавчі обмеження щодо 
часток деяких складових у структурі страхових 
тарифів, страховики наділені достатньо широки-
ми повноваженнями в процесі формування та 
управління тарифною політикою, оскільки зовсім 
не підлягають контролю аквізиційні витрати.

Зрозуміло, що рівень тарифної ставки стає най-
важливішим важелем конкуренції, яка постійно 

змушує страховиків знижувати тарифи для залу-
чення клієнтів. При здійсненні ж масових видів 
страхування значне відхилення тарифних ставок 
від їх ринкового рівня може порушити фінансову 
стійкість страховика, привести до неможливості 
виконання зобов’язань перед страхувальниками. 
Таким чином, ринкове регулювання страхового 
тарифу не забезпечує баланс інтересів страховика, 
страхувальника і держави. Тому дотримання 
принципів побудови страхових тарифів контро-
люється органами страхового нагляду, щоб не до-
пускати їх суттєвого завищення або заниження.

Саме цей фактор, а саме демпінг на ринку як 
елемент захоплення ринку страхування призво-
дить до сплати страховиками суттєво завищеної 
комісійної винагороди, яка фактично не закладе-
на при розрахунку брутто-тарифу і може станови-
ти за масовими видами страхування до 50 % від 
страхової премії.

Суттєво може погіршити платоспроможність 
страховика, особливо за таким видом як страху-
вання цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, в тариф 
якого за розрахунками було закладено приблизно 
7 % (за умови нормативу на ведення справи не 
більше 15 % та необхідністю направити у страхо-
ві резерви не менше 80 %), а фактично сплачуєть-
ся 25–30 %, а за деякими видами страхування 
агентська винагорода становить і більше 50 % 
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(і це за умови неможливості перевищення розміру 
нормативу витрат за цим видом страхування 
20 %) [9].

На сьогодні розширено інформацію про спла-
ту коштів залученим спеціалістам, що сприяють 
укладанню договору страхування, з метою вияв-
лення прихованих комісійних винагород, що в 
майбутньому може призвести до погіршення пла-
тоспроможності. Це є додатковим елементом дер-
жавного контролю за діяльністю страховиків, які 
активно залучають посередників до укладання 
договору страхування.

Разом з тим автор не погоджується з П. Л. Ште-
фюк стосовно залежності розміру комісійної ви-
нагороди посередника [6, с. 209–210] від кількості 
угод, які ним укладаються та розміру відпові-
дальності, що залишається на утриманні страхо-
вика. Розглянемо практичну ситуацію щодо спів-
відношення отриманих страховиком премій та 
сплаченої з цих премій комісійної винагороди та 
витрат, пов’язаних з укладанням договорів стра-
хування.

З наведеної вище таблиці випливає, що комі-
сійна винагорода страховим агентам становить 

Таблиця 1
Дані про доходи та витрати страховиків в Україні протягом 2010–2012 рр. [10]

Показники, тис. грн
Код рядка
фінансової 
звітності

Роки

2010 2011 2012
Страхові платежі (премії, внески), усього 010 22 175 220,7 21 347 082,1 19 698 673,9
Відрахування у технічні резерви, інші, 
ніж резерви незароблених премій 260 3 869 887,2 4 155 347,9 4 198 299,9

Витрати, пов’язані з укладанням та 
пролонгацією договорів страхування 
(аквізиційні витрати)

300 1 806 231,6 2 312 525,3 3 064 400,1

у тому числі на агентські винагороди 1 510 022,7 1 952 420,5 2 680 707,8
Витрати, пов’язані з укладанням та 
пролонгацією договорів 
перестрахування

310 20 273,7 20 109,5 29 912,4

у тому числі на винагороди брокерам 12 950,3 12 328,9 20 673,5
Витрати, пов’язані з регулюванням 
страхових випадків (ліквідаційні 
витрати), які сталися у звітному періоді

320 94 382,2 103 690,7 127 174,9

Інші витрати, що належать до 
собівартості реалізованих послуг 340 2 036 104,5 1 438 101,9 522 135,6

Інші витрати на збут послуг 360 588 303,9 1 782 665,2 779 088,2

більшу частину сформованих страхових резервів, 
що може впливати суттєво вплинути на перш за 
все платоспроможність страховика, а всі витрати 
у сумі є порівнюваними з розміром страхових 
резервів.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Отже слідує, що окрім завищених комі-
сійних винагород для страхових агентів, існує 
сильна диспропорція між брокерською винагоро-
дою (яка в більшій частині сплачується страху-
вальниками, а не страховиками і тільки у пере-
страхуванні винагороду сплачує страховик) та 
агентською.

За кордоном ці показники становлять інші 
цифри. В кінцевому підсумку брокерські витрати 
оплачують страхувальники, так як, обчислюючи 
ставку страхової премії, синдикат враховує роз-
мір комісійної винагороди. В морському страху-
ванні брокерська винагорода в середньому скла-

дає 5 % (деколи доходить до 8–10 %) зібраної 
страхової премії [8, 77].

За даними Swiss Re, в 2002 році середня світо-
ва величина комісії страхових брокерів, які спеці-
алізуються на посередницькому ринку страху-
вання «не-життя» (Non-Life), складала 12,1 %. 
При цьому середній розмір комісії в особових ви-
дах страхування був на рівні 10 %, в майновому 
страхуванні – 14,5 %, в страхуванні відповідаль-
ності – 11,5 % [6].

Отже частка комісійної винагороди як частини 
навантаження до нетто-ставки страхового тарифу 
в деяких випадках явно завищена, що вже на 
українському страховому ринку призводить до 
банкрутства багатьох страховиків.

Як зазначає Джозеф Стігліц проблема мораль-
ного ризику виникає у зв’язку з неспостережніс-
тю рівня обережності. Кожний індивідуум нехтує 
впливом, якого завдають його дії на розмір стра-
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хової премії, але коли всі вони знижують рівень 
обережності, премія зростає. Необережність по-
ведінки кожного окремо створює ефект негатив-
ної екстернальності для всіх інших. Саме тому 
слід застосовувати на практиці метод якісного 
уточнення тарифних ставок (застосовується на 
ринку страхування США), який дозволяє зміню-
вати премію, оскільки він ґрунтується на враху-
ванні індивідуальних факторів та фактичних 
збитків, понесених клієнтом [11, с. 297].

Повністю погоджуємось з авторами [2, с. 162], 
що визначення величини тарифної ставки має ве-
ликий вплив та є необхідним для правильного 
визначення розміру страхових премій. Але разом 
з тим слід запроваджувати практику коригуван-
ня розміру страхової премії в разі активного ви-
користання страховиком посередників для укла-
дання договорів страхування. В свою чергу з 
боку держави слід запровадити пруденційний на-
гляд (нагляд попередження порушень) щодо 
контролю за витратами страховика на укладання 
договорів страхування, і дозволяти превищення 
розміру нормативу витрат тільки за умови достат-
нього рівня запасу платоспроможності, врахову-
ючи основну задачу комерційнної діяльності – 
прибуток, який, в свою чергу, є частиною наван-
таження до страхового тарифу.
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В статті розкрито загальні засади формування облікової політики та визначено основні вимоги, яким 
вона має відповідати як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Визначено 
основні відмінності щодо формування облікової політики за міжнародними стандартами та національним 
законодавством з бухгалтерського обліку.
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В статье раскрыты общие принципы формирования учетной политики и определены основные требо-
вания, которым она должна соответствовать как инструмент повышения инвестиционной привлекатель-
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Постановка проблеми. В умовах фінансової 
обмеженості більшість суб’єктів господарювання 
здійснюють пошук зовнішніх джерел фінансу-
вання, серед яких останнім часом найбільшої ак-
туальності набувають банківські кредити та ін-
вестиційні ресурси. Якщо перші отримують за 
умов стабільного функціонування підприємства 
та наявності застави, то для інвесторів не завжди 

стабільність є єдиним показником, який береться 
до уваги при прийнятті рішення щодо вибору 
об’єкту інвестування. Важливим для інвестора 
виступає, як правило, ряд показників, які харак-
теризують переваги і недоліки прийняття інвес-
тиційних рішень, зокрема, особливе місце при 
цьому належить співвідношенню рівня прибутко-
вості діяльності та рівня її ризикованості. Таке 
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співвідношення, як прямо, так і опосередковано, 
визначається вибором підприємством форм, ме-
тодів і процедур, які воно використовує як в своїй 
діяльності, в цілому, так і в обліковому процесі, 
зокрема. Основою формування облікових альтер-
натив виступає облікова політика підприємства, 
яка забезпечує як якість облікової інформації, що 
надається користувачам, так і особливості визна-
чення показника прибутковості. В умовах постій-
них законодавчих змін та трансформації фінансо-
вої звітності за МСФЗ особливої актуальності на-
бувають питання оптимізації облікової політики 
з метою формування ефективної інформації як 
невід’ємної складової інвестиційної привабли-
вості підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом питанням формування ефектив-
ної облікової політики приділялася значна увага в 
роботах Ф. Бутинця, Г. Кірейцева, М. Кужельного, 
В. Сопка, Я. Олійника, Л. Гуйди, Л. Романової, 
М. Щирби та багатьох інших. З прийняттям По-
даткового кодексу України в фаховій літературі 
з’явилася значна кількість робіт присвячених не-
обхідності внесення змін до облікових політик 
вітчизняних підприємств. Зокрема ці питання 
знайшли своє відображення в роботах О. Во-
доп’янової, Л. Гончар, Т. Шумакової, А Озеран, 
Ю. Єгорова, Н. Реутова та ін. Не залишилися без 
уваги і питання впливу на облікову політику 
трансформаційних процесів пов’язаних з вико-
ристанням МСФЗ, які досліджувалися такими 
вченими як: Н. Бондар, В. Бабич, Б. Валуєв, 
С. Дробязко, Н. Таранець. В. Луговський та ін. 
Проте не зважаючи на значну кількість дослі-
джень за даною тематикою, питання оптимізації 
облікової політики з метою підвищення інвести-
ційної привабливості вітчизняних підприємств 
залишаються поза увагою.

Постановка завдання. З метою підвищення 
інвестиційної привабливості підприємств існує 
потреба оптимізації їх облікової політики, яка б 
гарантувала максимальний рівень прибутковості 
їх діяльності та забезпечувала потенційним ін-
весторам достатній рівень впевненості при при-
йнятті інвестиційних рішень.

Виклад основного матеріалу. За умови зрос-
тання попиту на інвестиційні ресурси, формуван-
ня впевненості при прийнятті інвестиційних рі-
шень інвестором можливе шляхом забезпечення 
прозорості основних показників фінансової звіт-
ності, що в свою чергу, вимагає дотримання осно-
вних якісних характеристик визначених Концеп-
туальною основою складання та подання фінансо-
вої звітності [2]. В контексті формування фінансо-
вої звітності серед таких якісних характеристик 

визначено доречність, тобто забезпечення доціль-
ності інформації для користувачів, зокрема інвес-
торів, та суттєвість і достовірність. В свою чергу 
щодо подання фінансової звітності важливим для 
інвесторів є зрозумілість і зіставність фінансової 
звітності, які передбачають в тому числі і надан-
ня інвесторам інформації щодо прийнятої суб’єк-
тами господарювання облікової політики. Це в 
свою чергу зумовлює необхідність вибору під-
приємством таких принципів, методів і процедур, 
які підвищать ефективність облікового процесу 
та сприятимуть розкриттю інформації про діяль-
ність підприємства найкращим чином.

Методика формування облікової політики до-
сить довго була дискусійною, проте з прийняттям 
Методичних рекомендацій щодо облікової полі-
тики підприємства більшість питань, які раніше 
викликали непорозуміння, втратили свою акту-
альність. Починаючи з 2000 року вимоги щодо 
змістовного наповнення облікової політики чітко 
не регламентувалися на нормативному рівні. Об-
лікові політики на вітчизняних підприємствах 
були як занадто громіздкі, з дублюванням біль-
шої частини ПСБО, так і дуже формальні – з за-
значенням загальних моментів, які не відобража-
ли специфіки діяльності підприємства.

Починаючи з 2013 року Методичними реко-
мендаціями щодо облікової політики визначено, 
що в наказі про облікову політику мають наводи-
тися принципи, методи і процедури, що викорис-
товуються підприємством для ведення бухгал-
терського обліку, складання і подання фінансової 
звітності та щодо яких нормативно-правовими 
актами з бухгалтерського обліку передбачено 
більше ніж один варіант, а також попередні оцін-
ки, які використовуються підприємством з метою 
розподілу витрат між відповідними звітними пе-
ріодами [3]. Цим нормативним документом також 
виключаються зі змісту облікових політик одно 
варіантні методи оцінки, обліку і процедур та 
передбачаються основні елементи облікової полі-
тики за якими наводяться можливі альтернативи. 
Крім того зазначено, що цей перелік не виключає 
можливості висвітлення і інших моментів, які 
мають альтернативний характер, та вплинуть на 
суттєвість інформації для інвесторів.

Зміст облікової політики має формуватися з 
урахуванням того, що вона має бути не тільки за-
собом раціоналізації облікового процесу, а і спо-
собом підвищення інвестиційної привабливості 
підприємства, адже кожен факт господарського 
життя прямо чи опосередковано здійснює вплив 
на фінансовий результат підприємства. А тому 
виникає потреба у визначенні в обліковій політи-
ці по всім суттєвим аспектам її змістовного напов-
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нення, особливо в частині, яка вплине на прий-
няття потенційним інвестором рішення на ко-
ристь підприємства.

При формуванні облікової політики, на нашу 
думку, потрібно врахувати не тільки положення 
бухгалтерського обліку, а і зазначати суттєві ас-
пекти за якими існують відмінності в податково-
му, управлінському обліку та при складанні звіт-
ності за МСФЗ, а ще ті, що створюють передумо-
ви для виникнення відмінностей у визначенні 
результату діяльності. Серед таких відмінностей 
можна виділити відмінності пов’язані, по-перше, 
з застосуванням різних методів оцінки в бухгал-
терському та податковому обліку, зокрема, та по-
друге вибору альтернативних методів оподатку-
вання, в цілому. Щодо першого, то прикладом 
таких відмінностей можуть бути відмінності у 
визнанні суми доходів отриманих від надання по-
слуг, особливо, якщо частка таких доходів в за-
гальній структурі доходів підприємства стано-
вить найбільш вагому частку. Щодо другого, то 
варто відзначити, що на нормативному рівні пе-
редбачені альтернативи щодо вибору підприєм-
ствами методів та систем оподаткування на влас-
ний розсуд, які в свою чергу тісно пов’язані з ви-
значенням чистого прибутку підприємства, зо-
крема можливості вибору сільськогосподарськими 
підприємствами методу оподаткування.

Особливістю облікових політик більшості під-
приємств залишається їх концентрація на поло-
женнях бухгалтерського і податкового обліку, та 
не достатнє врахування особливостей управлін-
ського обліку, що в свою чергу створює переду-
мови для зниження ефективності виконання 
управлінських функцій на підприємстві, зокрема, 
та зниження їх інвестиційної привабливості в ці-
лому. Більшість положень облікової політики 
стосовно управлінського обліку обумовлені спе-
цифікою діяльності підприємства та обраною 
стратегією його розвитку, а тому надати чіткі ре-
комендації щодо їх уніфікації майже не можливо. 
В багатьох роботах наголошується на неможли-
вості уніфікації положень облікових політик, так, 
зокрема і І. Пряничникова вважає, що досить 
важко надати уніфіковані рекомендації щодо роз-
криття інформації у обліковій політиці, оскільки 
кожний суб’єкт господарювання має власну спе-
цифіку ведення господарської діяльності [3].

За умови необхідності надання інформації не 
тільки вітчизняним, але і закордонним інвесто-
рам, оптимізація облікової політики має здійсню-
ватися обов’язково з урахуванням положень кож-
ного з діючих МСФЗ. При цьому варто враховува-
ти не тільки методичні положення обумовлені 
специфікою діяльності конкретного підприєм-

ства, а й загальні моменти щодо формування та 
зміни облікових політик, які супроводжуються 
існуючими відмінностями в міжнародних стан-
дартах обліку та вітчизняних нормативних актах, 
що представлені в табл. 1.

Проте окрім загальних відмінностей мають 
місце і ряд відмінностей в застосуванні мотодич-
них положень визначених міжнародними стан-
дартами у порівнянні з вітчизняною методикою 
обліку, які в цілому створюють передумови для 
трансформації вітчизняної звітності у відповід-
ності до міжнародних вимог. Трансформація фі-
нансової звітності вимагає коригування окремих 
її статтей шляхом перегрупування окремої облі-
кової інформації чи взагалі шляхом їх коригуван-
ня. Досить часто в економічній літературі наголо-
шується на низькій якості облікової інформації, 
а тому складання звітності за МСФЗ, на нашу 
думку, має вплинути не тільки на кінцевий ре-
зультат – саму звітність, а і створить передумови 
для підвищення якості облікової інформації, яка 
на нашу думку є важливою для потенційних ін-
весторів. Крім того МСФЗ 1 «Перше застосуван-
ня Міжнародних стандартів фінансової звітності» 
вже передбачає можливі альтернативи, які також 
можуть обиратися підприємством. Альтернатив-
ні моменти передбачені і багатьма іншими між-
народними стандартами та при цьому слід врахо-
вувати, що існують міжнародні стандарти за 
якими взагалі не існує еквівалентів в ПСБО, що 
обумовлює необхідність приведення у відповід-
ність облікової політики, яка в подальшому до-
зволить конверсію фінансової звітності та веден-
ня обліку за міжнародними стандартами. Це до-
зволить підприємству не тільки надавати фінан-
сову звітність, яка буде зіставною і порівнюваною, 
а і забезпечить можливість залучення додаткових 
іноземних інвестиційних ресурсів.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розробок за цим напрямком до-
сліджень. Необхідність виходу на міжнародні 
ринки капіталу зумовлює не тільки необхідність 
ведення обліку та складання звітності за МСФЗ, 
а і створює передумови для конкретизації за всі-
ма суттєвими аспектами з числа можливих аль-
тернатив тих методів оцінки та обліку, які дозво-
лять максимізувати результат діяльності підпри-
ємства. На сучасному етапі виникає необхідність 
визначення таких методів у внутрішніх регламен-
тах, серед яких найважливіше місце посідає об-
лікова політика підприємства. Роль облікової по-
літики та її вплив на результати діяльності під-
приємств в економічній літературі сьогодні дове-
дена, проте виникає необхідність систематизації і 
узагальнення всіх суттєвих альтернативних ас-
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пектів, які у загальному вигляді здійснюють 
вплив на формування, зміну і розкриття інформа-
ції про облікові політики вітчизняних підпри-
ємств в тому числі і у відповідності до міжнарод-
них вимог.
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Таблиця 1
Відмінності у вимогах щодо формування і зміни облікової політики за МСФЗ та ПСБО 

[авторська розробка]
Суттєві 
аспекти Вимоги до облікової політики за МСФЗ Вимоги до облікової політики за національними 

положеннями
Визначення 
поняття 
«облікова 
політика»

Конкретні принципи, основи, домовленості, 
правила та практика, застосовані суб’єктом 
господарювання при складанні та поданні 
фінансової звітності [4]

Сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності [6]

Розкриття 
інформації 
про облікові 
політики

Розкриваються у стислому викладі суттєві 
облікові політики:
а) основу (або основи) оцінки, застосовані 

при складанні фінансової звітності;
б) інші застосовані облікові політики, 

що є доречними для розуміння фінансової 
звітності [5]

Розкривається в примітках до річної 
фінансової звітності в описовій формі або 
з наданням копії розпорядчого документа 
про встановлення чи зміну облікової 
політики [8]

Виправлення 
помилок, 
допущених 
при складанні 
фінансових 
звітів

Потенційні помилки поточного періоду, 
виявлені протягом цього періоду, 
виправляють до затвердження фінансової 
звітності до випуску. Проте суттєві помилки 
іноді не виявляють, доки не настане 
подальший період, і такі помилки 
попереднього періоду виправляють 
у порівняльній інформації, поданій 
у фінансовій звітності за такий подальший 
період [4]

Здійснюється шляхом коригування сальдо 
нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року, якщо такі помилки впливають 
на величину нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку). Виправлення помилок, 
які відносяться до попередніх періодів, 
вимагає повторного відображення 
відповідної порівняльної інформації 
у фінансовій звітності [1]

Зміни 
облікової 
політики

Здійснюються, якщо зміна вимагається 
МСФЗ, або приводить до того, що фінансова 
звітність надає достовірну та доречнішу 
інформацію про вплив операцій, інших подій 
або умов на фінансовий стан, фінансові 
результати діяльності або грошові потоки 
суб’єкта господарювання [4]

Здійснюються, якщо змінюються на 
підприємстві статутні вимоги, змінюються 
вимоги органу, який здійснює функції 
з державного регулювання методології 
бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності чи зміни облікової політики 
забезпечать більш достовірне відображення 
подій (господарських операцій) 
у бухгалтерському обліку і фінансовій 
звітності [3]
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html?id=3140. – Бухгалтерія : право, податки, кон-
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У статті наведено нормативне регулювання обліку основних засобів на Україні. Проведено порівняль-
ний аналіз положень з обліку основних засобів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби» та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». Наведено шля-
хи зближення національного та міжнародного обліку основних засобів.

Ключові слова: амортизація, облік, основні засоби, необоротні активи, капітальні інвестиції, переоцінка.

В статье приведено нормативное регулирование учета основных средств на Украине. Проведен сравни-
тельный анализ положений по учету основных средств согласно Положению (стандарту) бухгалтерского 
учета 7 «Основные средства» и Международного стандарта бухгалтерского учета 16 «Основные средства». 
Приведены пути сближения национального и международного учета основных средств.

Ключевые слова: амортизация, учет, основные средства, необоротные активы, капитальные инвестиции, 
переоценка.

The article gives the normative regulation of fixed assets in Ukraine. A comparative analysis of the provisions 
on accounting for fixed assets in accordance with Regulation (standard) accounting 7 “Fixed Assets” and Interna-
tional Accounting Standard 16 “Fixed Assets”. Given towards convergence of national and international asset 
accounting.
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Постановка проблеми. Основні засоби віді-
грають дуже важливу роль не тільки на підпри-
ємствах, на яких їх використовують, а й в еконо-
міці в цілому. Вони складають важливу частину 
активів підприємств, зайнятих в багатьох сферах 
підприємницької діяльності. Інформація про них 
має велике значення для характеристики фінан-
сового положення і результатів діяльності під-
приємства. До неї належать рівень забезпечення 
основними засобами, ефективність їх викорис-
тання, ступінь зносу, правильність оцінки тощо.

Великого значення набувають питання ефек-
тивного використання та збереження основних 
засобів, їх списання, а також відображення в об-
ліку наявності та руху основних засобів. У зв’язку 
з цим, саме питання організації обліку наявності 

та руху основних засобів, а також його вдоскона-
лення на сьогоднішній день є надзвичайно акту-
альним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання обліку необоротних активів є актуаль-
ним і завжди привертало до себе увагу багатьох 
науковців, серед них П. Й. Атамас, Р. Т. Джо-
га, В. Ф. Палій, О. П. Гаценко, Л. В. Панкевич, 
С. В. Свірко та ін.

Викладення основних матеріалів досліджен-
ня. Згідно з П(С)БО 7 основні засоби – це матері-
альні активи, що підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або по-
стачання товарів, надання послуг, здачі в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністратив-
них і соціально-культурних функцій, очікуваний 
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термін корисного використання (експлуатації) 
яким більш одного року (або операційного циклу, 
якщо він більш року) [4].

Визначення основних засобів подано у Подат-
ковому кодексі з Розділі І, в статті 14, п.п. 1.138. 
Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі 
запаси корисних копалин наданих у користуван-
ня ділянок надр, що призначаються платником 
податку для використання у господарській діяль-
ності платника податку, вартість яких перевищує 
2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з 
фізичним або моральним зносом та очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) 
яких з дати введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо він 
довший за рік). Матеріальні активи, ціна яких 
менша ніж 2500 грн, обліковуються в податково-
му обліку як запаси [3].

Сучасне нормативне регулювання бухгалтер-
ського обліку основних засобів поділяється на 
декілька рівнів (рис. 1). Міжнародний рівень ре-
гулює загальні принципи та засади облікового 
відображення основних засобів; державний рі-
вень – положення, закріплені державою в норма-
тивних актах та рівень підприємства, внутрішні 
положення, які не суперечать законодавству 
України.

За даними рис. 1 видно, що держава регулює 
лише деякі аспекти обліку основних засобів, за-
лишаючи при цьому широкий спектр альтерна-
тивних варіантів, що надає можливість власни-
кам обирати оптимальний варіант, враховуючи 
специфіку суб’єкта господарювання.

У зарубіжній обліковій практиці поняття «нео-
боротні активи» позначається різними терміна-
ми: постійні активи; власність, споруди і облад-
нання; матеріальні активи тощо. Так, у Швейцарії 
необоротні активи в активі балансу об’єднані в 
одну групу – основні засоби; в Росії – позаоборот-
ні активи, які включають нематеріальні активи, 
основні засоби, доходні вкладення в матеріальні 
цінності; в Німеччині – основний капітал та фі-
нансові активи; в країнах англо-американської 
групи – це довгострокові активи, що об’єднують 
у собі основні засоби або власність, будівлі і об-
ладнання, невідчутні активи, інвестиції, інші не 
поточні (позаоборотні) активи. У США нарахова-
ний знос нематеріальних активів частіше зазна-
чається у примітках до фінансових звітів, у порів-
няні з балансом в Україні.

У більшості країн необоротні активи можна 
поділити на такі групи: матеріальні довгостроко-
ві активи; нематеріальні довгострокові активи; 
довгострокові фінансові інвестиції.

У США, наприклад, виділяють в окрему групу 

природні ресурси у зв’язку з їх особливими озна-
ками [1].

Відповідно до концептуальної основи Міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку (далі – 
МСБО) будь-який актив для відображення в об-
ліку повинен відповідати таким критеріям:

1) у майбутньому бути корисним підприєм-
ству;

2) його вартість можливо достовірно визначи-
ти. Крім зазначених, основні засоби повинні від-
повідати ще декільком критеріям. Згідно з МСБО 
16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, які:

а) утримуються для використання у виробни-
цтві або постачанні товарів чи наданні послуг, 
для надання в оренду іншим або для адміністра-
тивних цілей;

б) використовуватимуться протягом більше 
одного періоду [2].

Порівнявши МСБО 16 та П(С)БО 7 можна ви-
явити спільні риси і відмінності щодо обліку 
основних засобів (табл. 1).

З табл. 1 видно, що спільними рисами П(С)БО 
7 та МСБО 16 є: визначення понять «основні засо-
би» і «амортизація»; вартість, що підлягає амор-
тизації; здійснення переоцінки об’єкта основних 
засобів тощо.

Виділимо відмінності міжнародних та націо-
нальних стандартів бухгалтерського обліку осно-
вних засобів:

1. МСБО 16 поширюється на всі види активів, 
які відповідають цьому визначенню, крім таких 
видів основних засобів: багаторічні насадження 
та робоча і продуктивна худоба (у термінах 
МСБО 16 це біологічні активи, що належать до 
сільськогосподарської діяльності, облік яких ре-
гулює стандарт МСБО 41 «Сільське господар-
ство»); прав на корисні копалини, розвідування та 
видобування корисних копалин, нафти, природ-
ного газу та подібних невідтворюваних ресурсів.

2. МСБО 16 не застосовується до несуттєвих 
статей (сум), тому в цьому стандарті не вживаєть-
ся поняття «малоцінні необоротні матеріальні 
активи». Тому об’єкти, які відповідають визна-
ченню «основні засоби», але мають незначну вар-
тість, зазвичай списують на витрати у момент 
придбання. Рішення щодо межі істотності вар-
тості для підприємства приймає його керівни-
цтво.

3. МСБО 16 не містить вимоги щодо класифі-
кації основних засобів, але передбачає їх розподіл 
на класи. Клас основних засобів – це група 
об’єктів, однакових за характером і способом ви-
користання у діяльності підприємства.

4. МСБО 16 передбачено три основні методи 
нарахування амортизації основних засобів: пря-
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Таблиця 1
Вимоги міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку 

згідно до МСБО 16 та П(С)БО 7

МСБО 16 П(С)БО 7

Визначення «Основні засоби»

Основні засоби (fixed assets; property, plant and 
equipment) – матеріальні активи, що включають 
нерухомість та обладнання, які відповідають двом 
вимогам:

– використовуються в діяльності компанії для 
виробництва або продажу товарів (послуг), для 
здавання в оренду іншим компаніям або в 
адміністративних цілях;

– передбачається, що вони будуть використовуватися 
протягом більш ніж одного року

Основні засоби – матеріальні активи, які 
підприємство/установа утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва/діяльності 
або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік)

Класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

МСБО 16 передбачає розподіл основних засобів на 
класи.
Класи основних засобів:
1. Земля
2. Будівлі
3. Машини та устаткування
4. Кораблі
5. Літаки
6. Автотранспорт
7. Меблі та приладдя
8. Офісне обладнання
Поняття «Інші необоротні матеріальні активи» у 
міжнародний практиці немає. 

Класифікація основних засобів:
1. Земельні ділянки
2. Капітальні витрати на поліпшення земель
3. Будинки, споруди та передавальні пристрої
4. Машини та обладнання
5. Транспортні засоби
6. Інструменти, прилади, інвентар
7. Робоча і продуктивна худоба
8. Багаторічні насадження
9. Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи:
1. Бібліотечні фонди
2. Малоцінні необоротні матеріальні активи
3. Тимчасові (не титульні) споруди
4. Природні ресурси
5. Інвентарна тара
6. Предмети прокату
7. Інші необоротні матеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції

Аналітичний облік основних засобів

Аналітичний облік основних засобів ведеться за 
кожним об’єктом окремо

Аналітичний облік основних засобів ведеться за 
кожним об’єктом окремо

Переоцінка основних засобів

Передбачено два підходи до переоцінки: основний і 
альтернативний.

Основний підхід полягає в тому, що ОЗ повинні 
враховуватися за первісною вартістю за 
вирахуванням нарахованої амортизації. Переоцінка 
можлива лише тоді, коли відшкодовується сума для 
даного об’єкта ОЗ може виявитися нижче його 
балансової вартості.

Суть альтернативного підходу в тому, що ОЗ повинні 
систематично переоцінюватися по справедливої 
(ринкової) вартості (fair value) на дату переоцінки з 
тим, щоб їх балансова вартість (carrying amount) 
істотно не відрізнялася від справедливої оцінки на 
звітну дату

Підприємство може переоцінювати об’єкти основних 
засобів, якщо його залишкова вартість суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних 
засобів включається до складу додаткового капіталу, 
а сума уцінки – до складу витрат
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Поліпшення та ремонт основних засобів

Витрати, пов’язані з реконструкцією, модернізацією 
та інші поліпшення, що приводять до збільшення 
очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних 
засобів капіталізуються, тобто включаються до 
балансової вартості основних засобів

 Поділ витрат на:

1. Витрати, що забезпечують збільшення майбутніх 
економічних вигод, включають до первісної вартості 
об’єкта

2 Витрати, пов’язані з підтриманням об’єкта основних 
засобів у робочому стані, що не збільшують 
економічних вигод, не включають до первісної 
вартості об’єкта, а відносять на витрати

Визначення терміна амортизація

Амортизація ОС (depreciation) відображає процес 
поступового списання (погашення) вартості об’єкта 
протягом часу його корисного функціонування. Вона 
здійснюється допомогою віднесення на витрати 
частини вартості об’єкта в міру споживання 
економічних вигод, укладених в ньому

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка 
амортизується, необоротних активів протягом строку 
їх корисного використання (експлуатації)

Вартість, що підлягає амортизації

Вартість основних засобів, яка підлягає амортизації 
розраховують як різницю між собівартістю об’єкта та 
його ліквідаційною вартістю

Первісна або переоцінена вартість необоротних 
активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості

Амортизація основних засобів

Можливе застосування різних способівамортизації 
ОС:

– Прямолінійний (straight - line method),

– Зменшуваного залишку (sum - of - the - 
unitsmethod),

– Пропорційно обсягу продукції (diminishing balance 
method)

Амортизація основних засобів нараховується із 
застосуванням таких методів:
1. Прямолінійного
2. Зменшення залишкової вартості
3. Прискореного зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивного
5. Виробничого

Моменти початку та припинення нарахування амортизації

МСБО 16 чітко не визначає дати початку та 
припинення нарахування амортизації основних 
засобів, які відповідно надійшли або вибули 
впродовж року. У разі придбання об’єкта протягом 
року амортизація нараховується з дати введення його 
в експлуатацію.

У разі вибуття об’єкта нарахування амортизації 
припиняється з дати його вибуття.

Термін корисної служби (useful life) являє собою або 
передбачуваний (очікуваний) період використання 
компанією об’єкта, або кількість продукції або обсяг 
робіт (послуг), які компанія розраховує виробити з 
використанням цього об’єкта. Вибір тимчасового або 
натурального вимірника терміну корисної служби 
об’єкта основних засобів залежить від функціональної 
корисності об’єкта

Нарахування амортизації починається з місяця, що 
настає за місяцем, у якому об’єкт основних засобів 
став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з 
місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта 
основних засобів

Закінчення табл. 1
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молінійний, зменшення залишкової вартості та 
виробничий, а у П(С)БО 7 ще кумулятивний, по-
датковий.

Відмінності П(С)БО 7 та МСФЗ 16 можна по-
яснити тим, що міжнародні стандарти бухгалтер-
ського обліку мають рекомендаційний характер 
та не враховують національних особливостей 
бухгалтерського обліку основних засобів. Задля 
уніфікації П(С)БО 7 та МСБО 16 необхідно:

– узгодити склад об’єктів та класифікацію 
основних засобів;

– передбачити у П(С)БО 7 «Основні засоби» 
такі методи нарахування амортизації основних 
засобів, які розкрито в МСБО 16.

Висновки та пропозиції. Таким чином, діючі 
українські стандарти бухгалтерського обліку 
основних засобів відрізняються від своїх міжна-
родних аналогів по ряду критеріїв. Процес інте-
грації нашої країни у світове економічне співто-
вариство вимагає від вітчизняних комерційних 
організацій подання звітності, відповідної МСФЗ. 
А це свідчить про необхідність, по-перше, збли-
ження національних стандартів обліку з міжна-
родними та, по-друге, розробки якісного механіз-
му трансформації звітності, складеної відповідно 
до національних стандартів, у звітність, відповід-
ну МСФЗ.
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ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ
УЧЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ РАЗНИЦ

ACCOUNTING AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
OF THE TAX DIFFERENCES CALCULATION

У статті досліджено стан обліку для потреб оподаткування в загальній обліковій системі та вказано на 
основні проблемні питання обліку розподільчих відносин. На основі дослідження нормативно-правового 
забезпечення функціонування механізму податкових різниць виявлено й акцентовано увагу на проблем-
них моментах обліку зазначених різниць. Запропоновано методику обліку податкових різниць у розрахун-
ку податку на прибуток з урахуванням особливостей суб’єктів господарювання. Розроблено проекти основ-
них облікових регістрів, які покладено в основу запропонованої методики.

Ключові слова: бухгалтерський облік, податкові різниці, постійні податкові різниці, тимчасові податкові 
різниці, актив, зобов’язання, регістри.

В статье исследовано состояние учета для нужд налогообложения в общей учетной системе и указано 
на основные проблемные вопросы учета распределительных отношений. На основании исследования нор-
мативно-правового обеспечения функционирования механизма налоговых разниц обнаружено и акценти-
ровано внимание на проблемных моментах учета указанных разниц. Предложена методика учета налого-
вых разниц в расчете налога на прибыль с учетом особенностей субъектов хозяйствования. Разработаны 
проекты основных учетных регистров, положенные в основу предлагаемой методики.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговые разницы, постоянные налоговые разницы, временные на-
логовые разницы, актив, обязательства, регистры.

This paper researched the accounting for tax purposes in the general accounting system and shown on main 
problems of tax accounting. Based on the research of the legal ensuring the functioning of the tax differences it’s 
been found and a focused attention on problematic issues account for such differences. It’s been suggested The 
method of accounting tax differences in the calculation of income tax taking into account the entities features. 
Drafted the projects of basic accounting records which are the basis of the proposed method.

Key words: accounting, tax differences, permanent tax differences, temporary tax differences, assets, liabilities, 
registers.
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Постановка проблеми. Наразі пріоритетним 
напрямком розвитку системи бухгалтерського 
обліку є гармонізація різних облікових підсистем – 
власне бухгалтерського обліку і обліку відносин 
розподілу у формі податків, що зумовлено необ-
хідністю створення єдиної системи обліку, яка б 
відповідала ринковій економіці та підготовці 
звітності, а остання, у свою чергу, змогла б задо-
вольнити інтереси та потреби широкого кола за-
інтересованих користувачів.

Більшість науковців, висловлюючи думку 
щодо вдосконалення будь-якої ланки облікового 
процесу, вважають за необхідне спрощення мето-
дики обліку. Що стосується відносин розподілу у 
формі податків, особливо в аграрному секторі 
товаровиробництва, то, на нашу думку, ця ділян-
ка обліку на підприємстві є ключовою і особли-
вою, а її вдосконалення полягає саме в погли-
бленні аналітики за кожною обліковою операці-
єю. Власна позиція ґрунтується на тому, що саме 
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від правильності розрахунків з бюджетом з одно-
го боку залежить кінцевий фінансовий результат 
господарської діяльності підприємства, а з іншо-
го – забезпечується належне формування центра-
лізованих грошових фондів держави економічно 
виправданими методами в інтересах усіх членів 
суспільства.

Спроби реформування бухгалтерського облі-
ку, мотивуючись переважно фіскальними потре-
бами держави в докодексовий період, призвели до 
виокремлення окремої підсистеми бухгалтер-
ського обліку як облік для цілей оподаткування. 
Наукова спільнота схилялася до думки щодо іс-
нування податкового обліку, а окремі автори у 
своїх працях визначали податковий облік, як 
окрему й автономну систему обліку.

Новий етап податкової системи, який розпо-
чався з прийняттям Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) характеризується зближенням та на-
маганням гармонізувати дві облікові підсистеми, 
що дало можливість закріпити в зазначеному 
нормативному документі позицію бухгалтерсько-
го обліку як єдиної інформаційної бази, що у 
свою чергу, надає можливість формувати на цій 
базі будь-яку інформацію, у тому числі й для ці-
лей оподаткування.

Починаючи з 01.04.2011 року, обчислення по-
датку на прибуток за податковими правилами 
відбувається на основі положень Розділу ІІІ «По-
даток на прибуток» ПКУ [5], однак навіть після 
зближення визначення доходів і витрат відповід-
но до бухгалтерського та податкового законодав-
ства всіх хиб не вдалось уникнути, не відбулося 
повної уніфікації стосовно розрахунку зо-
бов’язань із податку на прибуток підприємств пе-
ред бюджетом. Розбіжності між нормами подат-
кового законодавства представлених у ПКУ та 
правилами бухгалтерського обліку, що закріпле-
ні в Положеннях (стандартах) бухгалтерського 
обліку (далі – П(С)БО) зумовлюють появу подат-
кових різниць.

Уведення механізму податкових різниць пе-
редбачено п. 17.1.12 ПКУ згідно з яким платник 
податків має право вести облік тимчасових та по-
стійних податкових різниць і використовувати 
дані такого обліку для складання декларації з по-
датку на прибуток [5].

Отже, податкові різниці – об’єкт бухгалтер-
ського обліку, обов’язковість ведення якого закрі-
плено законодавчо. Проте наразі нормативно не 
визначені форми регістрів обліку для потреб опо-
даткування з податку на прибуток. Суб’єкти гос-
подарювання самостійно здійснюють розробку та 
затвердження таких регістрів, враховуючи специ-
фіку своєї діяльності. Тому однією з важливих 

ділянок обліку, яка потребує додаткових мето-
дичних розробок є встановлення сутності подат-
кових різниць, класифікація (ідентифікація) їх як 
постійних або тимчасових, безпосередньо розра-
хунок сум таких податкових різниць та докумен-
тальне їх закріплення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження функціонування 
механізму податкових різниць зробили такі зару-
біжні вчені, як А. В. Бризгалін, М. Ван Бреда, 
Н. П. Лабінцева, Е. Хендриксен та ін. Питаннями 
обліку податкових різниць за нормами ПКУ ви-
світлені і в працях вітчизняних економістів, зокре-
ма В. В. Бабіч, І. А. Герасимович [1], Е. С. Гейєр, 
І. В. Жураковська [2], Г. Г. Кірейцев, Г. І. Клепарь, 
Г. Б. Назарова, Т. Ф. Плахтій, М. А. Проданчук. В їх 
публікаціях розкрито сутність розбіжностей між 
податковим і бухгалтерським обліком, надано про-
позиції щодо їх узгодження, наведено класифікації 
податкових різниць, проте питання обліку подат-
кових різниць і відстрочених податкових активів 
та зобов’язань висвітлено неповністю. Пропозиції 
О. В. Мачулки [4], які в цілому не суперечать до-
слідженням О. І. Малишкіна [3] щодо фіксування 
податкових різниць в окремих облікових регістрах, 
не враховують особливостей господарювання 
платників податків, недостатньо уваги приділя-
ється як практичній апробації нововведень, так і 
аналізу можливих складнощів їх застосування. 
Тому порушені питання потребують подальшого 
дослідження й вирішення.

Мета статті – дослідити нормативно закріпле-
ний механізм функціонування податкових різ-
ниць, здійснити порівняння облікового та подат-
кового підходів до функціонування такого меха-
нізму. Запропонувати методику обліку податко-
вих різниць та навести проекти регістрів їх 
обліку.

Виклад основного матеріалу. Наразі згідно 
ПБО 27 «Податкові різниці» методика розрахун-
ку показника прибутку до оподаткування визна-
чається інакше, ніж за методикою ПКУ. Зазначене 
призводе до ведення податкових розрахунків, 
в основу яких покладено облік доходів і витрат 
передбачених податковим законодавством. Така 
методика відмінна від бухгалтерського обліку, 
визначає фінансовий результат для розрахунку в 
податковій декларації з податку на прибуток під-
приємства суми цього податку, що сплачується до 
бюджету. Натомість у бухгалтерському обліку 
розрахунок прибутку (збитку) до оподаткування 
здійснюється згідно з вимогами П(С)БО (у т. ч. 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності») та наводиться у ф. No 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)».
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Відмінності між бухгалтерським та податко-
вим прибутком пояснюються не тільки існуван-
ням різних правових норм, що регламентують 
методики їх визначення, але й різною спрямова-
ністю та різними цілями фінансової й податкової 
звітності. При складанні податкової звітності ви-
никає необхідність узгодження показників при 
розрахунку податку на прибуток згідно з прави-
лами бухгалтерського обліку та податкових роз-
рахунків відповідно до ПКУ. Крім того, виникає 
потреба у виокремленні тих операцій, які сприя-
ли отриманню відмінних між собою показників 
для розрахунку податку на прибуток.

ПБО 27 «Податкові різниці» визначає методо-
логічні засади формування в бухгалтерському 
обліку суб’єктів господарювання інформації про 
податкові різниці та її розкриття у фінансовій 
звітності. Зазначене положення дає таке визна-
чення, податкова різниця – це різниця, яка вини-
кає між оцінкою й критеріями визнання доходів, 
витрат, активів, зобов’язань за П(С)БО та дохода-
ми й витратами, визначеними податковим законо-
давством [6].

Нині існують різні підходи до класифікації по-
даткових різниць, однак основний – це поділ їх на 
постійні та тимчасові. Постійна податкова різни-
ця (ППР) – це різниця, яка виникає у звітному 
періоді та не анулюється в наступних звітних по-
даткових періодах [6]. Тимчасова податкова різ-
ниця (ТПР) названо різницю між оцінкою активу 
чи зобов’язання за даними фінансової звітності та 
податковою базою цього активу або зобов’язання 
відповідно, які анулюються в наступному звітно-
му періоді [8].

Згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 
тимчасові різниці поділяються на тимчасові різ-
ниці, що підлягають оподаткуванню, та тимчасо-
ві різниці, які підлягають вирахуванню. Тимчасо-
ва податкова різниця, що підлягає вирахуванню 
– це тимчасова податкова різниця, яка призводить 
до зменшення податкового прибутку (збільшення 
податкового збитку) у майбутніх періодах. Тим-
часова податкова різниця, що підлягає оподатку-
ванню – це тимчасова податкова різниця, яка 
включається до податкового прибутку (збитку) у 
майбутніх періодах [8].

Як зазначає І. В. Жураковська податкові різни-
ці є сполучною ланкою між показниками декла-
рації з податку на прибуток та фінансової звітнос-
ті, завдяки відображенню податкових різниць в 
обліку за методикою ПБО 27 «Податкові різниці» 
[6] стає можливим заповнення відповідних ново-
введених розділів до Звіту про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід) як форми фінансо-
вої звітності [2, с. 17].

Відповідно до ПБО 27 «Податкові різниці» ви-
явлення податкових різниць необхідно здійсню-
вати на етапі первісного визнання та реєстрації 
первинного документа, яким оформлена відпо-
відна операція. Крім того, згідно п. 9 зазначених 
положень інформація про тимчасові та постійні 
податкові різниці накопичується в регістрах бух-
галтерського обліку, зокрема шляхом виділення 
окремих граф для їх відображення [6]. Тобто пер-
шоджерелом щодо змісту та ціни певної господар-
ської операції є первинний документ, який до 
того ж ще й підтверджує сам факт її здійснення.

ПКУ регламентує, що суб’єкти господарюван-
ня – платники податку на прибуток подають фі-
нансову звітність з урахуванням податкових різ-
ниць, починаючи зі звітних періодів 2013 р. Від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [7] звіт-
ним періодом для складання фінансової звітності 
визначено календарний рік. Проміжна звітність 
складається щокварталу наростаючим підсумком 
з початку звітного року в складі балансу та звіту 
про фінансові результати. Тому податкові різниці 
необхідно виявляти та розраховувати за кожною 
господарською операцією. При цьому відстрочені 
податкові активи (ВПА) чи зобов’язання (ВПЗ) 
потрібно розраховувати та відображувати у звіт-
ності щокварталу. Проте, окрім рекомендацій пе-
редбачених у ПБО 27 «Податкові різниці» мето-
дики розрахунку і відображення в обліку таких 
різниць та відповідних регістрів не встановлено, 
це питання повністю покладено на суб’єкта гос-
подарювання.

Встановлення сутності податкових різниць, 
розрахунок їх сум та класифікацію, на підставі 
первинних бухгалтерських документів, слід ви-
конувати в таблицях у два етапи. На першому 
етапі необхідно скласти логічну таблицю (відо-
мість) визначення сутності податкових різниць та 
класифікувати їх на постійні та тимчасові. Това-
ровиробникам такі таблиці потрібно заповнювати 
на основі переліку податкових різниць, які у свою 
чергу, варто заздалегідь закріпити в Наказі про 
облікову політику підприємства. Орієнтовну 
форму вищезазначеної таблиці, яка набуває ознак 
бухгалтерського документа, а від так має містити 
реквізити підприємства запропоновано в табл. 1.

Завдяки порівнянню норм законодавства в 
пропонованій таблиці (перший етап) при аналізі 
конкретної операції платника податку вдається 
з’ясувати наявність або відсутність податкової 
різниці та її характер за відповідний звітний пері-
од. Крім того, ведення таких таблиць на підпри-
ємствах дає можливість класифікувати податкові 
різниці на постійні та тимчасові, оскільки постій-
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ні податкові різниці за господарськими операція-
ми звітного періоду враховуються в повному об-
сязі при визначенні податкового прибутку (збит-
ку) звітного періоду за даними бухгалтерського 
обліку і не враховуються при визначенні податко-
вого прибутку (збитку) у майбутніх періодах. 
Тимчасові податкові різниці за господарськими 
операціями звітного періоду не враховуються при 
визначенні податкового прибутку (збитку) звітно-
го періоду, а враховуються при визначенні подат-

кового прибутку (збитку) у майбутніх періодах. 
Логічним доповненням (додатком) до табл. 1 буде 
відображення особливостей врахування податко-
вих різниць при визначенні податкового прибут-
ку (збитку), що узагальнено в табл. 2.

На другому етапі слід визначити конкретні 
суми різниць за статтями доходів і витрат, зазна-
чений розрахунок необхідно здійснювати в спеці-
ально пристосованих таблицях (розрахунках) на 
підставі первинних документів. Наведемо зразок 

Таблиця 1

����� �� ������ ������������ _______________________
��� ������ ____________________________________ 

�������� ���������� ������� �� �� ������������
�� __________ (������, �������) _______ ����

(��������)

��� ���������� ������������������� �������� �������� ���������
������ �������� � � 

����������� ������
��������� ������

+
(�� ��������� ������� ���
���������� ����������� ���
��������� � �������
����������� ��������������,
���� ������� �����������
����������; ��� ������� �
������� ���������� ��������)

�

������������ ��������
������� (��� �����
���������� �����������
�������� �� ������ �
����� 10-������������
������; ��� �����
��������������� ������ � 
��������� �������� ��������
����������� �������)

�

+
(��������� ������� ���
���������� �����������,
���������� ������ �������
10 � �� ��������� �������
� ��������������� ������;
��� ������� � �������
����������� ����������� ��
�� ���� �� �������)

�������� ���������                    _______________ (������)          _______________ (���)
���������                                     _______________ (������)          _______________ (���)

Таблиця 2
Особливості врахування податкових різниць 

при визначенні податкового прибутку (збитку)

Вид податкової 
різниці

Господарська 
операція звітного 

періоду

Урахування при визначенні податкового 
прибутку (збитку)

Примітка
Звітного періоду Майбутнього 

періоду

Постійна + + – У бухгалтерському обліку 
виникають доходи або витрати

Тимчасова + – + У бухгалтерському обліку не 
виникають доходи або витрати
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Розрахунку податкових різниць за доходами 
(табл. 3), при цьому аналогічну таблицю доцільно 
складати за витратами. У запропонованих розра-
хунках слід враховувати, що за доходами і витра-
тами можуть виникати як постійні, так і тимчасо-
ві різниці (гр. 4). У даних розрахунках відомими є 
дані з регістрів бухгалтерського обліку або пер-
винних документів (за нормами стандартів бух-
галтерського обліку) та визначена величина в по-
даткових розрахунках (за нормами ПКУ). Розра-
хунковим показником є лише сума податкової 
різниці (гр. 4). Після підведення підсумків зведені 

дані із проміжних розрахунків переносять у від-
повідні річні регістри. Зазначений підхід дає 
можливість враховувати умови господарювання 
конкретного платника податку. Так, пропонована 
методика виявлення, обчислення та класифікації 
податкових різниць характерна підприємствам, 
де в процесі господарської діяльності виникає 
значна кількість податкових різниць.

Для товаровиробників, у господарській діяль-
ності яких не виникає значних розбіжностей між 
податковим та обліковим прибутком, а від так 
кількість та суми податкових різниць є незначни-

Таблиця 3

����� �� ������ ������������ _______________________
��� ������ ____________________________________ 

����������� ___ 
���������� ������� �� ��������

�� __________ (������, �������) _______ ����
(��������)

�� ������
����������� ������� �������� (����������)

�� �������������
������-
��������

�����-
����� ��� ��� ������� ����������

1 2 3 4 (��. 2 � ��. 3) 5 6 
1 �������

73       
74       
�       
����� × ×   × × 

�������� ���������                    _______________ (������)          _______________ (���)
���������                                     _______________ (������)          _______________ (���)

ми, то такі підприємства можуть оформлювати 
виявлення, класифікацію та обчислення податко-
вих різниць Бухгалтерською довідкою на підставі 
первинних документів. У запропонованій до вве-
дення довідці слід наводити дані щодо змісту 
господарської операції, кореспонденції рахунків 
бухгалтерського обліку за дебетом і кредитом, 
суми. Ведення запропонованої довідки дає змогу 
на етапі формування бухгалтерських записів ви-
значити наявність податкових різниць та здій-
снювати їх деталізацію в розрізі постійних чи 
тимчасових. Пропонуємо зразок бухгалтерської 
довідки для відображення податкових різниць 
(табл. 4).

Таким чином, порівняння норм законодавства 
та сум господарських операцій оформлене в на-

ведених таблицях (Розрахунках, відомостях) або 
бухгалтерських довідках стають необхідним 
атрибутом у структурі функціонування механіз-
му податкових різниць. Ведення та правильне і 
своєчасне оформлення запропонованих докумен-
тів забезпечує доказову базу сумам відхилень 
(різниць), що й знаходять своє відображення в 
розрахункових відомостях.

У разі оформлення податкових різниць на під-
приємствах Бухгалтерськими довідками (вибір 
такої методики повинен закріплюватися в Наказі 
про облікову політику підприємства), інформа-
цію з них вже можна, без додаткового узагальнен-
ня, синтезувати в журналах-ордерах, а з журна-
лів-ордерів – у Головну книгу, із Головної книги в 
Баланс.
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Із метою посилення внутрішньогосподарсько-
го контролю розрахунків з податку на прибуток 
та/або при значному обсягу податкових різниць 
на підприємствах згруповані суми постійних та 
тимчасових податкових різниць (за доходами та 
витратами) підсумком за місяць (квартал, рік) по-
трібно узагальнити. Таке узагальнення можливо 
здійснити в окремому регістрі бухгалтерського 
обліку «Зведений розрахунок ППР і ТПР». Ви-
хідними даними для заповнення пропонованого 
регістру слугуватиме інформація наведена в Роз-
рахунку податкових різниць (за доходами / ви-
тратами) або бухгалтерських довідках. Зразок 
«Зведеного розрахунок постійних і тимчасових 
податкових різниць» наведено в табл. 5. Дані із 
запропонованого розрахунку переносять до форм 
звітності.

Із визначення податкової тимчасової різниці, 
що підлягає вирахуванню, випливає висновок 
про те, що така податкова різниця у звітному 
періоді збільшує податковий прибуток порівня-
но з обліковим і податок на прибуток, нарахова-
ний на податковий прибуток, перевищить пода-
ток, нарахований на обліковий прибуток. Тобто 
бухгалтерські витрати з податку на прибуток 
будуть меншими від витрат, вирахуваних за по-
датковими правилами. Така ситуація призводить 
до виникнення відстроченого податкового акти-

ву. У майбутньому зазначена тимчасова різниця 
повинна відніматися, адже вона була частиною 
оподатковуваного податкового прибутку.

Щодо тимчасової податкової різниці, що під-
лягає оподаткуванню, то вона зменшує податко-
вий прибуток звітного періоду порівняно з облі-
ковим, у зв’язку з цим з’являється відстрочене 
податкове зобов’язання.

Враховуючи те, що тимчасові різниці, які під-
лягають вирахуванню, призводять до появи від-
строчених податкових активів, тимчасові різниці, 
що підлягають оподаткуванню – до появи від-
строчених податкових зобов’язань, а форми фі-
нансової звітності No 1 «Баланс (Звіт про фінансо-
вий стан)» та No 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності» передбачають виокремлення рядків 
таких статей, як «Відстрочений податковий ак-
тив» та «Відстрочене податкове зобов’язання», то 
доцільно визначити принципи їх ідентифікації, 
тобто встановити, під час здійснення якої госпо-
дарської операції виникає відстрочений податко-
вий актив і відстрочене податкове зобов’язання. 
Такий розподіл слід здійснювати в табл. 6.

Аналізуючи табл. 6 можна дійти висновку, що 
сума податку на прибуток, яка наводиться у фор-
мі No 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)», корегується до такої, яка пови-
нна була б бути розрахована відповідно до правил 

Таблиця 4

������������ _______________________ ��������� _______________________ 
��� ������ _______________________ 

������������� �������� __ 
��� «__» ___________ 20 __ �.
������ 1. �������������� ��������

�������������� ���������
�/� ����� ������������� �������� �-� �-� ����, ���. ��������

1      
2      

�      

������ 2. ��������� �������
���������

����������, ���
��������� �������

(������ ������� �� �������� __ %), ���
������ ����������-
�� ��� ��� ����

�/� ����� ������� �������� ��������� ��� ��� ������� ���������
1         
2         

�         

�������� ���������                    _______________ (������)          _______________ (���)
���������                                     _______________ (������)          _______________ (���)
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ведення бухгалтерського обліку. Кінцевим зві-
том, у якому відображаються суми податкових 
різниць є податкова декларація з податку на при-
буток (податкова звітність). Крім того, інформація 
щодо тимчасових податкових різниць потребує 
окремого узагальнення з метою розрахунку сум 

відстрочених податкових активів і відстрочених 
податкових зобов’язань. У зв’язку з чим доцільно 
складати Розрахунок відстрочених податкових 
активів і зобов’язань наведений у табл. 7.

Практичне застосування Розрахунку відстро-
чених податкових активів і зобов’язань посилює 

Таблиця 5

����� �� ������ ������������ _______________________
��� ������ _______________________ 

�������� ���������� ��������� � ���������� ���������� �������
�� __________ (������, �������) _______ ����

������� 1 
���� ���

�
�/� ����� ���������� ������� �� �������

������

��������-
��� ���-
������

������� 1 

1.1.

��������� ������ �� ���� ������ ��� �������� �����, ��
��������� � ������� ����������� ��������� ��������,
�������� ���������� ��������� �������� �������,
���������� �� ��. 136.1.15 �� 136.1.16. 

1.2.    
�    

������� 2 

2.1. ���������� ������ �� ���� ��������� �������, �������
�����, �������� ��������, ���������� �� ��. 135.5.9. 

� �.�.
����� �� ���

������� 2 
���� ���

�
�/� ����� ���������� ������� �� �������

������

��������-
��� ���-
������

������� 1 

1.1.
���� ������� �� ��������� �� ����, �������� �������� ��
�������� ������ �������� ��� ����������� ���������
�������, ����, ���������� �� ��. 135.5.3 ���.

������� 2 

2.1.

��������� ���� ������� �������� ������� �� ��������
������������� �������, ��������� �����, ������� ������ �
���� ���������� ������ �� �������� ��� �������� �������
��������� ��� ��� �������� ����������� ������� ���
��������� ��������������, ���������� �� ��. 159.1.1. 

� �.�.
����� �� ���

�������� ���������                    _______________ (������)          _______________ (���)
���������                                     _______________ (������)          _______________ (���)
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Таблиця 6
Принципи ідентифікації відстрочених податкових активів і зобов’язань

Вид господарської операції Дохід Витрати
Визнання в бухгалтерському обліку + – – +
Використання при 
податкових розрахунках – + + –

Вплив на формування податку на 
прибуток:

– у бухгалтерському обліку (вплив 
на формування фінансових 
результатів до оподаткування)

Збільшує 
фінансові 
результати до 
оподаткування

Не збільшує 
фінансові 
результати до 
оподаткування

Не зменшує 
фінансові 
результати до 
оподаткування

Зменшує 
фінансовий 
результат до 
оподаткування

– при податкових розрахунках

Не впливає на 
формування 
податку на 
прибуток

Збільшує 
величину 
податку на 
прибуток

Зменшують 
величину 
податку на 
прибуток

Не впливають на 
величину 
податку на 
прибуток

Потреба в коригуванні податкового 
податку на прибуток у звіті про 
фінансові результати 

Потрібно 
збільшувати 
податок на 
прибуток
(Д-т 98  К-т 54)

Потрібно 
зменшити 
податок на 
прибуток
(Д-т 17  К-т 98)

Потрібно 
збільшувати 
податок на 
прибуток
(Д-т 98  К-т 54)

Потрібно 
зменшити 
податок на 
прибуток
(Д-т 17  К-т 98)

Відстрочений податковий актив – + – +
Відстрочене податкове зобов’язання + – + –

контроль за обліком тимчасових податкових різ-
ниць, дає можливість правильно і вчасно розрахо-
вувати відстрочені податкові активи і зобов’я-
зання, а також визначити кінцеві залишки за ра-
хунками 17 «Відстрочений податковий актив» та 
54 «Відстрочене податкове зобов’язання».

Слід зазначити, що абсолютна величина від-
строченого податкового активу або відстроченого 
податкового зобов’язання визначається, як добу-
ток податкової різниці та діючої ставки податку 
на прибуток.

Зауважимо, що відповідно до п. 17 П(С)БО 17 
«Податок на прибуток» відстрочені податкові ак-
тиви та відстрочені податкові зобов’язання згор-
таються, якщо сплата податку на прибуток контр-
олюється одним і тим самим податковим органом. 
Проте в п. 12 ПБО 27 «Податкові різниці» наголо-
шено, що згортання сум податкових різниць при 
відображенні в регістрах бухгалтерського обліку 
та розкритті у фінансовій звітності не допускаєть-
ся. Наявність таких правових протиріч доводить 
необхідність взаємоузгодження зазначених двох 
документів та уточнення окремих трактувань. 
Проте таку розбіжність можна вирішити і на рівні 
підприємства, вибравши методичний підхід, 
який якнайкраще задовольняє потреби підпри-
ємства та користувачів інформації і закріпивши 
основні його положення в Наказі про облікову по-
літику підприємства.

Висновки. Таким чином, новий етап станов-
лення податкової системи, який ознаменувався 

прийняттям ПКУ, надав можливість зближення 
двох облікових систем – власне бухгалтерського 
обліку і обліку для потреб оподаткування. Закрі-
пивши позицію бухгалтерського обліку як єдиної 
інформаційної бази, яка надає можливість фор-
мувати на цій базі будь-яку інформацію, в тому 
числі й для цілей оподаткування, ПКУ передба-
чив функціонування механізму податкових різ-
ниць. Проаналізувавши нормативно встановле-
ний механізм зазначених різниць можна ствер-
джувати, що він характеризується складністю. 
Відсутність єдиної й сприйнятливої методики ви-
значення, розрахунку і обліку податкових різниць 
ускладнює роботу товаровиробників та порядок 
отримання достовірної, зрозумілої інформації 
про стан розрахунків з податку на прибуток під-
приємств.

Враховуючи той факт, що суб’єкти господарю-
вання в процесі своєї діяльності можуть мати різну 
кількість податкових різниць нами було запропо-
новано, що методика визначення податкових різ-
ниць та відображення їх в бухгалтерському обліку 
має включати два етапи. Так, на першому етапі 
необхідно в Наказі про облікову політику підпри-
ємства закріпити перелік тимчасових та постійних 
тимчасових різниць в розрізі доходів та витрат, які 
можуть виникати в господарській діяльності під-
приємства. На підставі цих даних в запропонова-
ній відомості Сутність податкових різниць та їх 
класифікація потрібно визначити господарські 
операції за якими за звітний період виникають по-
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даткові різниці. Пропонована відомість також дає 
можливість класифікувати податкові різниці та ві-
добразити особливості їх врахування при визна-
ченні податкового прибутку (збитку).

Другий етап являє собою процес безпосеред-
нього визначення сум податкових різниць в роз-
різі статей доходів і витрат. В зв’язку з чим запро-
поновано документ Розрахунок податкових різ-
ниць (за доходами / витратами) та викладено ал-
горитм його заповнення. Товаровиробникам у 
яких не виникає великої кількості податкових 
різниць наведено спрощений підхід у виявленні, 
класифікації та обчисленні таких різниць, суть 
якого полягає у оформленні Бухгалтерської до-
відки. Її ведення дозволяє визначити наявність 
податкових різниць, здійснити їх класифікацію та 
визначити суми.

Для посилення внутрішньогосподарського 
контролю та/або за наявності значного обсягу по-

даткових різниць їх суми слід узагальнити у на-
веденому нами документі Зведений розрахунок 
постійних і тимчасових податкових різниць.

З метою спрощення заповнення рядків «Від-
строчений податковий актив» і «Відстрочене по-
даткове зобов’язання» форми No 1 «Баланс (Звіт 
про фінансовий стан)» та No 5 «Примітки до річ-
ної фінансової звітності» запропоновано ведення 
Порядку ідентифікації відстрочених податкових 
активів і зобов’язань. Практичне застосування за-
значеного документа дає змогу визначити госпо-
дарські операції, під час здійснення яких виника-
ють відстрочені податкові активи і зобов’язання. 
Безпосередньо для розрахунку сум відстрочених 
податкових активів та зобов’язань запропоновано 
Розрахунок відстрочених податкових активів і зо-
бов’язань, що посилює контроль за обліком тим-
часових податкових різниць та надає можливість 
визначити залишки за рахунками 17 «Відстроче-

Таблиця 7

����� �� ������ ������������ _______________________
��� ������ ____________________________________ 

����������
������������ ���������� ������� � �����������
�� __________ (������, �������) _______ ����

��������� ��������� �������, ����
�/�

������� ����������
(����� �� ����

��������� ���. �������)
���

(�-� 17) 
���

(�-� 54) 

������
������������
� ������

1 2 3 4 5 
1. �    
2. �    
3. �    
4. �    

5. ����� ����
[��.3 (�.1�4)]

����
[��.4 (�.1�4)]

6. ������ ����������� ��������
(���������� ������):

   

6.1. � ����� �.5 (��.3)
6.2. � ������������ �.5 (��.4)
7. ��������� ������������ ������� �������� �������:

8.
� ����� (������ �������� ��
�������� 17 �� ������
�������� �������)

(�.6.1 � �.6.2) � ������� ��������

9.
� ������������ (������
��������� �� �������� 54 
�� ������ �������� �������)

(�.6.2 � 6.1) � ������� ��������

�������� ���������                    _______________ (������)          _______________ (���)
���������                                     _______________ (������)          _______________ (���)
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ний податковий актив» і 54 «Відстрочене подат-
кове зобов’язання».

Отже, запропонована методика обліку подат-
кових різниць посилить контрольну та інформа-
ційну функцію обліку. Адже з’являються безпо-
середньо об’єкти контролю – документи для відо-
браження податкових різниць та відстрочених 
податкових активів і зобов’язань, які в свою чергу 
виступатимуть інформаційними носіями. До того 
ж посилення контролю забезпечується як на рівні 
підприємства, так і податкового органу. Оскільки 
бухгалтери підприємств мають змогу самостійно 
контролювати здійснені і документально закрі-
плені ними розрахунки податкових різниць та 
своєчасність їх виявлення, а перевіряючим подат-
ковим органам забезпечується додаткове підтвер-
дження показників декларації з податку на при-
буток й форм фінансової звітності.

Аналіз розроблених нами документів та регі-
стрів дає змогу врахувати особливості суб’єктів 
господарювання – платників податку на прибуток 
і констатувати об’єктивну необхідність визначен-
ня методики розрахунку відстрочених податко-
вих активів і зобов’язань.

Ведення на практиці запропонованих обліко-
вих регістрів дає змогу вчасно аналізувати кожну 
господарську операцію щодо виникнення подат-
кових різниць та на основі розрахованих і зафік-
сованих в регістрах сум таких різниць вчасно ви-
значити суми відстрочених податкових активів і 
зобов’язань, а відтак досягти мети бухгалтерсько-
го обліку в частині податкових різниць.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ТА ЇХ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ В ОБЛІКУ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В УЧЕТЕ

DOCUMENTARY DISPLAY OF LAND PLOTS 
AND THEIR QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF ACCOUNTING

У статті досліджено стан обліку якісних параметрів землі на початковому етапі та вказано на основні 
проблемні питання обліку якісних параметрів землі. На основі дослідження відображення в первинних 
документах підприємства інформації про землю та її якісні параметри виявлено й акцентовано увагу на 
проблемних моментах обліку зазначеного. Запропоновано нові форми первинних документів, удоскона-
лення існуючих форм з урахуванням особливостей відображення якісних параметрів землі.

Ключові слова: бухгалтерський облік, облік земель, облік якісних параметрів землі, первинні документи, 
актив.

В статье исследовано состояние учета качественных параметров земли на начальном этапе и указано 
на основные проблемные вопросы учета качественных параметров земли. На основе исследования отра-
жения в первичных документах предприятия информации о земле и ее качественные параметры обнару-
жено и акцентировано внимание на проблемных моментах учета указанного. Предложены новые формы 
первичных документов, совершенствование существующих форм с учетом особенностей отображения 
качественных параметров земли.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет земель, учет качественных параметров земли, первичные доку-
менты, актив.

In the article the condition of the measurement of quality parameters of the earth at the initial stage and is 
specified on the fundamental issues of accounting qualitative parameters of the earth. Based on a study of reflec-
tion in the primary documents of the enterprise information about the earth and its qualitative parameters of 
detected and focused on the problematic aspects of accounting specified. Proposed new forms of primary docu-
ments, improvement of existing forms taking into account the features of the display of the qualitative parameters 
of the earth.

Key words: accounting, land records, registration of qualitative parameters of the earth, primary documents, assets.

© Машкова Т. В., 2014

Постановка проблеми. Період реформування 
земельних відносин в цілому в державі та Київ-
ській області зокрема був спрямований більшою 
мірою на питання власності на землю та вдоско-
налення земельних відносин в аграрному вироб-
ництві. Поза увагою залишились раціональні 
чинники використання земель, що призвело до 
екстенсивного виробництва – нарощування обся-
гів продукції без врахування екологічної та соці-
альної ефективності.

Тому першочерговим виходом із існуючої си-
туації є проведення низки заходів із відновлення 
природної родючості ґрунту, інтенсифікації тех-
нологій через пошук внутрішньогосподарських 
резервів виробництва, впровадження екологічних 
та соціальних методів виробництва, які можна 
досягти лише за наявності належного інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, яке дозволить 
описати, систематизувати та проаналізувати су-
купність даних про стан земель, виявити випадки 
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їх нецільового використання та сприятиме вирі-
шенню задачі більш ефективного використання 
земельних ресурсів у господарській діяльності 
окремого сільськогосподарського підприємства.

Відображення якості земельних ресурсів, як 
об’єктів бухгалтерського обліку, насамперед ви-
магає належної побудови облікової політики кон-
кретного сільськогосподарського підприємства. 
Організація облікової політики розкриває осо-
бливості обраних способів та прийомів відобра-
ження господарських процесів. Відповідно до За-
кону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» [4] та Методичних 
рекомендацій щодо складання розпорядчого до-
кумента про облікову політику підприємства [2] 
основні положення облікової політики визначає 
керівництво підприємства і оформляє його у ви-
гляді наказу. Серед основних елементів облікової 
політики найбільш важливими для обліку якіс-
них параметрів земельних ресурсів є: затвер-
дження правил документообігу і технології об-
робки облікової інформації та складання регі-
стрів, аналітичного і синтетичного обліку, роз-
робка робочого плану рахунків, організація 
системи внутрішньогосподарського обліку та 
звітності, порядок проведення інвентаризації 
тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій по-
казує, що напряму раціоналізації обліку земель, 
а зокрема її якісних характеристик присвячено 
чимало праць відомих вітчизняних вчених-
аграрників, таких як: Г. Г. Кірейцева, В. М. Жука, 
М. Ф. Огійчука, В. Б. Моссаковського, О. О. Кан-
цурова та багатьох інших. У той же час зазначена 
проблематика є надто актуальною, а тому потре-
бує подальших системних досліджень.

Мета статті є обґрунтування удосконалення 
обліку якісних параметрів земель у первинних 
документах та визначення його доцільності і 
ефективності в умовах нової моделі розвитку 
аграрної економіки. Запропонувати нові форми 
первинних документів.

Виклад основного матеріалу. Підставою для 
відображення господарських операцій з землею 
та її якісними параметрами в аналітичному та 
синтетичного обліку є первинні документи, які 
складаються на підставі юридичної документації 
(наприклад, договорів оренди; договорів про від-
чуження земельних ділянок: міни, дарування 
тощо; актів на право користування та право воло-
діння; державних актів на право приватної влас-
ності на землю; актів про придбання ділянок при 
проведенні земельних торгів; звітів про експерт-
ну оцінку земельних ділянок, висновків агрохі-
мічних служб). Проте проведений аналіз існую-

чого стану документального відображення опера-
цій з землею та її якісними параметрами в сіль-
ськогосподарських підприємствах Київської 
області свідчить про відсутність належного пер-
винного обліку, що спричинено як відсутністю 
нормативного забезпечення та спеціалізованих 
типових форм первинних документів з обліку 
якості землі, так і порушенням облікової дисци-
пліни бухгалтерськими службами.

Операції з надходження земельних ресурсів і 
відповідно її якісних параметрів в сучасних умо-
вах, згідно з діючим законодавством оформляєть-
ся «Актом приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів» (форми No ОЗ-1, 
No ОЗСГ-1). Між тим, існуюча форма не передба-
чає розкриття деталізованої інформації щодо кон-
кретних характеристик окремих земельних діля-
нок. Наприклад, це стосується відомостей про 
права користування ділянками (частками) – (влас-
ність, оренда або суборенда) та вид правовстанов-
люючого документу, кількість угідь, їх родю-
чість, тип ділянки, місце розташування, конфігу-
рацію, кадастровий номер, наявність на ділянках 
певних забудов, додаткові дані про експлікацію, 
плани меж, діючу систему сівозмін (останні 3–5 
років). Тому доцільним є введення спеціалізова-
ного документа – «Акта приймання-передачі зе-
мельної ділянки (паю) та її якісних параметрів» 
(табл. 1), який розкриватиме як характеристики 
самої ділянки, так і надаватиме всі відомості 
щодо придбання та подальшої її експлуатації 
(реквізити підприємства, що передає земельну ді-
лянку, та підприємства, що її одержує; категорія 
земель за цільовим призначенням та вид угідь; 
якість ґрунтів в розрізі основних якісних параме-
трів; місцезнаходження ділянки; дані про затрати 
на поліпшення; інформація про того, за ким за-
кріплено ділянку; з якого моменту вона вводить-
ся в експлуатацію на даному підприємстві; її ба-
лансова та нормативна грошова вартість та наказ 
або договір, на підставі якого відбувається опри-
буткування чи передача земельної ділянки), а та-
кож склад комісії, що підписує цей документ.

Окремої уваги заслуговує така господарська 
операція, як переведення земельних угідь із одно-
го виду в інший. Дослідження підтверджують, 
що в умовах реформування підприємств та в ре-
зультаті передачі земель громадянам відбувають-
ся значні трансформаційні процеси всередині ка-
тегорій угідь. Такі зміни в складі сільськогоспо-
дарських угідь зумовлені як природними факто-
рами, так і економічною доцільністю подальшого 
їх використання в складі інших земельних угідь 
(наприклад, переведення угідь під чагарниками 
до складу земель лісового фонду). Крім того, че-
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рез реорганізацію великих сільськогосподарських 
підприємств значна кількість ріллі була взагалі 
виведена з обороту та зайнята під перелогами у 
зв’язку із неможливістю її повноцінного обробіт-
ку. З огляду на це, пропонується запровадити в 
обліку додаткові документи – «Акт переведення 
земельних ділянок». Застосування зазначеного 
документа допоможе уникнути дублювання за-
писів в актах прийому-передачі земель, їх якісних 
параметрів та інвентарних картках, оскільки про-
ведення такої операції вимагатиме оформлення 
як факту вибуття зі складу певного виду угідь, 
так і факту прийому до іншої категорії земель.

Акт переведення земельних ділянок містити-
ме інформацію про причини зміни категорії 
угідь, їх кадастрові показники, оцінку і вид зе-
мельної ділянки за попередніми даними, якісну 
характеристику ділянки в момент переведення та 
аналогічні відомості після переводу угідь з одно-
го виду в інший. При цьому зазначену форму слід 
оформляти одночасно із рішенням місцевих орга-
нів влади про переведення земельних ділянок з 
одного виду угідь в інший.

Для узагальнення інформації по кожній зе-
мельній ділянці відкривається «Інвентарна карт-
ка обліку основних засобів» (форма No ОЗ-6), яка 
є основним регістром аналітичного обліку осно-
вних засобів. Ведення аналітичного обліку в ін-
вентарних картках полегшує роботу щодо систе-
матизації відомостей про стан та використання 
об’єктів обліку в господарській діяльності. Проте, 
як і у випадку з актом приймання-передачі осно-
вних засобів, зазначені інвентарні картки варто 
спеціалізувати для обліку земельних ділянок 
(часток) та їх якісних параметрів. Науковцями 
Інституту аграрної економіки була запропонова-
на приблизна форма Інвентарної картки обліку 
земельних ділянок [1, с. 216]. Проте з метою за-
безпечення кадастрового обліку та контролю за 
наявністю і якістю земельних ресурсів варто роз-
ширити кількість показників, які б відображали 
специфіку обліку земельних ресурсів сільсько-
господарського призначення в нових умовах гос-
подарювання.

В інвентарній картці нами виділено шість під-
розділів, за якими накопичуватиметься облікова 
інформація:

1) відомості про придбану земельну ділянку 
або пай (місце розташування ділянки, її розміри, 
якісні параметри в загальному виразі, вартість, 
кадастровий та інвентарний номер);

2) умови вибуття земельної ділянки (паю): під-
става для вибуття, підтверджуюча документація, 
кореспонденція рахунків;

3) дані про поліпшення (вид здійснених ро-

біт, акт виконаних робіт, сума витрат на поліп-
шення);

4) порядок переоцінки земельної ділянки: ін-
дексація вартості земель на певну дату, дооцінка 
або уцінка (наприклад, внаслідок погіршення 
якісних параметрів ділянки);

5) відомості про переведення земель з одного 
виду угідь в інший (причини переведення, вид 
угідь до та після переведення);

6) коротка характеристику об’єкта (бонітет, 
характеристика за агротехнічним паспортом, на-
явність права на сервітут тощо).

Заповнювати інвентарні картки обліку земель-
них ділянок доцільно в бухгалтерії підприємства 
в одному примірнику на підставі актів прийман-
ня-передачі та супроводжувальних документів 
(кадастрового плану, правовстановлюючих доку-
ментів на землю) для окремої ділянки або паю в 
розрізі інвентарних номерів, які зберігаються за 
земельною ділянкою весь період її експлуатації 
на підприємстві. Переведення земель з одного 
виду в інший буде відображатись в інвентарній 
карточці на основі зазначеного акта трансформа-
ції земельних ділянок.

Інвентарний список земель та її якісних ознак 
складається матеріально-відповідальною особою, 
яка відповідає за цільове використання угідь, і за-
стосовується для пооб’єктного обліку кожної ді-
лянки. Дані, представлені у списку, мають бути 
ідентичними записам в інвентарних картках об-
ліку земельних ділянок. Тому нами пропонують-
ся такі основні реквізити, що можуть вказуватись 
в описах: номер та дата інвентарної картки, кате-
горія земель та вид угідь, площа, кадастровий та 
інвентарний номер, балансова вартість, бал ґрун-
ту, якісні параметри, причина вибуття та доку-
мент, що його підтверджує.

Для забезпечення контролю за збереженням 
основних засобів всі інвентарні картки реєстру-
ються в «Описі інвентарних карток по обліку 
основних засобів» (форма No ОЗ-7), за заповнення 
та зберігання якого відповідає бухгалтерія під-
приємства. При вибутті основних засобів у дано-
му описі роблять записи, а відповідну картку 
прикладають до акта на списання основних засо-
бів. Для систематизації інвентарних карток зе-
мельні ділянки та їх якісні параметри в описах 
пропонуємо групувати за категоріями земель та 
за видами угідь, що значно полегшить здійснення 
внутрішньогосподарського контролю на підпри-
ємстві.

Порядок відображення вибуття земельних ді-
лянок (паїв) в аналітичному обліку теж має свої 
особливості, що відображається в окремих пер-
винних документах. Так, при передачі об’єкта 
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основних засобів іншому суб’єкту господарюван-
ня (наприклад, при оренді, обміну, безкоштовній 
передачі, внеску до статутного капіталу іншого 
підприємства) заповнюють форму No ОЗ-1, No 
ОЗСГ-1, а в обліку земельних ресурсів – слід за-
стосовувати пропоновану форму «Акта прийман-
ня-передачі земельної ділянки (паю) та її якісних 
параметрів». При вибутті земельних ділянок ін-
вентарні картки вилучаються з картотеки та ро-
блять відповідні відмітки в описі інвентарних 
карток.

Списання основних засобів оформляють «Ак-
том на списання основних засобів» (форма No ОЗ-3, 
ОЗСГ-3). Однак, тут слід зазначити випадки ймо-
вірного списання земельних ділянок. Земля, як 
природний ресурс, не може бути амортизована, а 
тому основна причина її вибуття зі складу осно-
вних засобів на підприємстві – передача іншому 
суб’єкту, що оформляється Актом приймання-пе-
редачі земельної ділянки та її якісних параметрів; 
списання ж з балансу можливе лише в тому ви-
падку, коли використання даної ділянки та її якіс-
них параметрів (як активу) в подальшому є не-
можливим, наприклад, внаслідок аварій, еколо-
гічних катастроф, стихійних лих (затоплення). 
Оскільки такі випадки є поодинокими, в обліко-
вому процесі раціонально використовувати за-
пропонований Акт переведення земельних угідь.

Узагальнюючим первинним документом за 
класифікаційними групами основних засобів є 
«Картка обліку руху основних засобів» (форма 
No ОЗ-8), в якій міститься вартісна інформація 
про переміщення (надходження на баланс та спи-
сання) об’єктів на підприємстві протягом місяця. 
Заповнюється зазначений документ на основі да-
них інвентарних карток відповідних груп засобів 
та є підставою для складання аналітичних даних 
до рахунку 10, які містяться в журналі-ордері 
No 13 сг. Однак застосування даної картки не є 
обов’язковим для всіх підприємств, оскільки в ній 
відбувається дублювання попередньо здійснених 
записів в інших документах.

Аналітичні дані в журналі-ордері No 13 сг відо-
бражаються за кожним синтетичним рахунком та 
субрахунком на підставі первинних документів 
за наступними даними: залишок на початок міся-
ця, обороти по дебету і кредиту, залишок на кі-
нець місяця. Така узагальнена схема обліку зе-
мельних ділянок та її якісних параметрів в сумо-
вому виразі у журналі-ордері є не оптимальною з 
точки зору здійснення внутрішнього та зовніш-
нього аудиту та аналізу використання землі в 
сільськогосподарському підприємстві. Тому про-
понуємо внести певні поправки до діючої форми 
журналу-ордеру No 13 сг. Для цього слід перетво-

рити праву частину документа у відомість до 
журналу-ордера No 13 сг – виключити колонку 
«Оборот по кредиту» (оскільки такі відомості 
надані у лівій частині реєстру) та розділити графу 
«Оборот по дебету» на кілька частин (ймовірні 
кореспондуючі рахунки та суму разом). Таким 
чином, в журналі-ордері No 13 сг будуть всебічно 
відображені операції з вибуття земельних ділянок 
та її якісних параметрів по кредиту рахунку 101 
«Земельні ділянки» та зафіксовані дані про над-
ходження земель (придбання, безоплатне одер-
жання, як внесок до статутного фонду і т. д.).

Розглянута нами документація більшою мірою 
розкриває зміни в кількісних параметрах, при 
цьому якісні характеристики представлені лише 
як супроводжувальна інформація. Порядком ана-
літичного обліку земель в наукових установах, 
підприємствах та організаціях УААН, затвердже-
ному постановою Президії УААН [3] для узагаль-
нення та систематизації даних про кількісний та 
якісний стан земель, пропонується вести Книгу 
кількісного та якісного обліку земель. Зазначена 
Книга розподіляє земельні ресурси за термінами 
користування, розкриває фізичні та економічні 
показники ґрунту, економічну та нормативну гро-
шову оцінку земель, визначає особливо цінні зем-
лі, класифікує землі за функціональним призна-
ченням та відображає кількість земель за видами 
угідь.

Ведення книги кількісного та якісного обліку 
земель забезпечить відображення натуральних та 
грошових показників по кожному виду угідь. 
Проте складання зазначеної форми документа в 
сільськогосподарських підприємствах матиме 
певні труднощі, оскільки значна частина показ-
ників, що характеризують продуктивність зе-
мель, може бути вписана лише після додаткового 
обстеження ґрунту спеціалістами-землевпоряд-
никами та агрохіміками. Окрім того, оцінка зе-
мель, представлена в розділі п’ятому «Показники 
оцінки земель», узагальнюється за видами угідь, 
а не за конкретними земельними масивами, що 
ускладнює проведення аналізу ефективності їх 
використання. Виходячи з вище сказаного, про-
понується запровадити в аналітичному обліку 
спрощену форму книги обліку земельних ресур-
сів, яка дозволить розкрити кількісні показники 
якісних параметрів землі та вартісні показники 
земельних ділянок за двома основними критерія-
ми: ділянки, що беруть участь у виробництві 
сільськогосподарської продукції, та ділянки, що 
тимчасово вилучені з виробництва. До ділянок, 
які не беруть участі у виробничому процесі, мо-
жуть бути зараховані землі, які перебувають на 
стадії відновлення родючості, а також нерозорані 
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ділянки викорчуваних садів, площі сільськогос-
подарських угідь, які підготовлені під посадку 
полезахисних лісових смуг; землі тимчасової 
консервації, які тимчасово виведені з обробітку з 
метою відновлення їх продуктивності та еколо-
гічного стану; забруднені угіддя, які не викорис-
товуються в аграрному виробництві через вміст у 
них забруднюючих речовин, що негативно впли-
ває на довкілля, і які виключені з господарського 
обороту; відкриті землі без рослинного покриву.

Групування земель у книзі обліку здійснюєть-
ся як за формами власності та користування, так і 
за категоріями угідь. При цьому облік земельних 
ресурсів та її якісних параметрів відображається 
в кількісному та вартісному виразі, що дасть змо-
гу використати наведені дані одразу в кількох 
облікових системах: в земельному обліку – під 
час збору даних щодо землевласників та землеко-
ристувачів; в податковому – для обрахунку по-
датку на землю та фіксованого сільськогосподар-
ського податку; в бухгалтерському обліку – для 
визначення балансової та позабалансової вартості 
земельних угідь, перевірки записів у Головній 
книзі підприємства. Якщо книга обліку земель-
них ресурсів буде вестись у розрізі окремих зе-
мельних ділянок та в цілому по підприємству, то 

менеджери, використовуючи дані обліку витрат 
виробництва по об’єктах витрат (полях та сівозмі-
нах), зможуть проконтролювати продуктивність 
конкретних сільськогосподарських ділянок, ви-
користовуючи первинні документи щодо обліку 
витрат та виходу продукції рослинництва (напри-
клад, акти про використання мінеральних, орга-
нічних та бактеріальних добрив, пестицидів та 
гербіцидів, облікові листки праці та виконаних 
робіт, облікові листки трактористів-машиністів, 
рахунки-фактури, талони комбайнерів та шофе-
рів, реєстри приймання зерна та іншої продукції, 
реєстри відправки зерна з поля, щоденники над-
ходження сільськогосподарської продукції, акти 
на оприбуткування пасовищних, грубих та соко-
витих кормів тощо). Накопичення представлених 
у книзі обліку земель показників за кілька років 
допоможе виявити динаміку розвитку землеко-
ристування та землеволодіння й розробити біз-
нес-план сільськогосподарського виробництва на 
перспективу.

Таким чином, враховуючи всі рекомендовані 
та модифіковані документи, процес узагальнення 
первинної, аналітичної та зведеної документації з 
земельними ділянками матиме наступний вигляд 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема формування інформації про земельні ділянки
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Висновки дослідження. Такий підхід до об-
ліку земельних ресурсів дасть змогу користува-
чам одержати повноцінну інформацію для при-
йняття оперативних виробничих та управлін-
ських рішень, проведення аналізу використання 
земель їх якісних параметрів, виробничого потен-
ціалу, виявлення тенденцій та закономірностей 
розвитку землеробства в конкретному господар-
стві за кілька років та допоможе розробити відпо-
відні обчислення на перспективу.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В РОССИИ

LEGAL ISSUES OF ACCOUNTING IN RUSSIA

Проблемы правового регулирования бухгалтерского учета уже давно исследуются и в экономически 
развитых странах, и на международном уровне, в рамках ООН и ЕЭС. Однако, в России они в значитель-
ной степени остаются вне поля зрения юристов. Изучение накопленного зарубежного опыта по регулиро-
ванию бухгалтерского учета облегчит в значительной степени становление системы правового регули-
рования бухгалтерского учета, а также переход России к международным стандартам бухгалтерского 
учета.

В данной работе сформулированы основные проблемы бухгалтерского учета в Росси в настоящее вре-
мя, а также способы их преодоления, связанные с изменениями в Федеральном законе и иных норматив-
но-правовых актах.

Ключевые слова: правовое регулирование, федеральный закон, положения по бухгалтерскому учету, между-
народные стандарты финансовой отчетности, учетная политика, реформирование бухгалтерского учета.

Legal Issues Accounting has not already been studying only in developed countries but also at the interna-
tional level, within the EEC and the United Nations, but in our country, they remain largely outside the purview 
of local lawyers. Meanwhile, learning from foreign experience in the field of accounting is not only of academic 
interest, since it would greatly facilitate the establishment of a system of legal regulation of accounting and Rus-
sia’s transition to international accounting standards.

The main accounting problems of Russia are formulated in this report, now, and ways of their overcome, re-
lated to changes in federal laws and other legal acts.
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Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета представляет собой установление государ-
ственными органами общеобязательных правил 
(норм) ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской отчетности.

Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета включает:

1) нормативное правовое регулирование – осу-
ществляется нормами права, содержащимися в 
соответствующих нормативных правовых актах;

2) методическое (нормативно-техническое) ре-
гулирование – осуществляется методическими 
(техническими) нормами, содержащимися в соот-
ветствующих актах методического (нормативно-
технического) характера.

Общее методологическое руководство бухгал-
терским учетом в Российской Федерации осу-
ществляется Правительством Российской Феде-
рации.

Официальным исполнительным органом ре-

гулирования бухгалтерского учета в Российской 
федерации является Министерство финансов 
России. На него возложены как методологиче-
ские (разработка нормативных документов), так 
и контрольные функции ведения бухгалтерского 
учета. Непосредственно разработкой норматив-
ных документов для хозяйствующих субъектов 
занимается Департамент методологии бухгал-
терского учета и отчетности Министерства фи-
нансов России. Регулирование бухгалтерского 
учета отдельных операций в кредитных органи-
зациях возложено на Центральный Банк Россий-
ской Федерации.

Органы, которым федеральными законами 
предоставлено право регулирования бухгалтер-
ского учета, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, разрабатывают и утверж-
дают в пределах своей компетенции обязатель-
ные для исполнения всеми организациями на 
территории Российской Федерации:
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1) планы счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по их применению;

2) положения (стандарты) по бухгалтерскому 
учету, устанавливающие принципы, правила и 
способы ведения организациями учета хозяй-
ственных операций, составления и представле-
ния бухгалтерской отчетности;

3) нормативные акты и методические указания 
по вопросам бухгалтерского учета.

В настоящее время проводится активная рабо-
та в области совершенствования системы право-
вого и методологического регулирования бухгал-
терского учета, которая состоит из четырехуров-
невой системы нормативно-правовых актов.

Первый уровень составляют указы Президен-
та РФ и постановления Правительства РФ, кото-
рые устанавливают единые нормы организации и 
ведения бухгалтерского учета в России. Такими 
законами являются:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации 
(I и II части);

2) Налоговый кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете».
Все нормы, которые содержатся в других фе-

деральных законах и затрагивают вопросы бух-
галтерского учета и отчетности, не должны про-
тиворечить Федеральному закону «О бухгалтер-
ском учете».

Второй уровень состоит из Положений по бух-
галтерскому учету (российских стандартов), ко-
торые утверждаются федеральными органами 
исполнительной власти, Правительством РФ. На 
данный момент издано 24 Положения (стандар-
тов) по бухгалтерскому учету.

Третий уровень состоит из инструкций, мето-
дических указаний, рекомендаций и других ана-
логичных документов. Их подготавливают и 
утверждают федеральные органы, министерства 
и другие органы исполнительной власти, а также 
профессиональные объединения бухгалтеров. 
Такие инструкции составляются на основе доку-
ментов первого и второго уровней. К ним отно-
сятся План счетов бухгалтерского учета и ин-
струкция по его применению.

Четвертый уровень составляют документы по 
организации и ведению бухгалтерского учета по 
отдельным видам обязательств, имущества, и хо-
зяйственным операциям обязательным для кон-
кретных организаций. Такими документами яв-
ляются рабочие документы внутреннего пользо-
вания, которые утверждаются руководителем ор-
ганизации в рамках принятой учетной политики. 
Также руководитель организации определяет со-

держание и статус этих документов, принципы 
их построения и взаимодействия между собой, 
а также устанавливает порядок их подготовки и 
утверждения.

Существует ряд основных проблем правового 
регулирования бухгалтерского учета в России:

1. Современное законодательство о бухгалтер-
ском учете еще не определило наиболее приемле-
мую модель соотношения и взаимодействия си-
стемы бухгалтерского учета и системы налогоо-
бложения в российских условиях.

2. Существует потребность в новой системе 
контроля за соблюдением правил бухгалтерского 
учета, которая будет ориентирована на удовлет-
ворение потребностей заинтересованных пользо-
вателей в бухгалтерской информации.

3. Необходимость преодоления декларативно-
сти правовых норм в области бухгалтерского 
учета.

4. При внедрении международных стандартов 
в российскую практику следует учесть нацио-
нальные традиции, которые были ранее сформу-
лированы при организации и ведении бухгалтер-
ского учета. Также такое внедрение должно про-
исходить постепенно.

5. Составной частью общемировой проблемы 
по гармонизации и стандартизации мирового 
бухгалтерского учета является проблема приве-
дения национальной системы бухгалтерского 
учета в соответствие с международными стан-
дартами. В европейском и мировом масштабе 
работы по гармонизации бухгалтерского учета 
начались еще в начале 70-х годов с предваритель-
ного изучения влияния ТНК на эти процессы. 
Гармонизация еще не закончена из-за препят-
ствующих ей существующих экономических 
противоречий и национальных различий. Это 
выражается в том, что преобладающее число 
международных стандартов носят лишь реко-
мендательный характер для формирования на-
циональных систем бухгалтерского учета.

6. Невозможно дальнейшее реформирование 
бухгалтерского учета без обновления самой бух-
галтерской профессии. Для этого требуется вве-
дение новой процедуры переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов в области 
бухгалтерского учета.

Впервые в Российской истории Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» был принят в 1996 
году. По настоящий год он занимал важное место 
в системе экономических законов и был основным 
в области регулирования бухгалтерского учета. 
Этот закон закреплял ряд важных правил и прин-
ципов бухгалтерского учета. Но этот закон имел и 
ряд существенных недостатков.
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Нормы Закона в основном носили декларатив-
ный характер: не было четкого определения ста-
туса главного бухгалтера организации; отсут-
ствовали основы по построению системы про-
фессиональной подготовки бухгалтерских ка-
дров, их профессиональной аттестации; не было 
четкого разграничения границ ответственности 
между руководителем и бухгалтером за наруше-
ния в данной области; не корректно была сфор-
мирована система органов, которые регулируют 
бухгалтерский учет, также не достаточно подроб-
но Закон останавливался на бухгалтерской отчет-
ности (в том числе, ее пользователях, порядке 
формирования, ее раскрытии и представлении).

В России, в последние годы, произошли значи-
тельные изменения в системе нормативного регу-
лирования и ведения бухгалтерского учета. И ор-
ганизации должны разрабатывать свою политику 
в соответствии с этими изменениями.

1 января 2013г. вступил в силу новый закон о 
бухгалтерском учете, вследствие которого Феде-
ральный Закон «О бухгалтерском учете» 1996 
года утратил силу.

Рассмотрим нововведения в бухгалтерском за-
конодательстве, принятые в 2013 году.

Теперь бухгалтерский учет вести не нужно 
тем, кто перешел на упрощенную систему налого-
обложения. Индивидуальные предприниматели и 
те лица, которые занимаются частной практикой 
являются исключением из тех экономических 
субъектов, которые обязаны вести бухгалтерский 
учет. Однако индивидуальные предприниматели 
должны вести строгий учет доходов и расходов. 
Это будет альтернативой бухгалтерскому учету. 
Итак, организации, функционирующие по упро-
щенной системе налогообложения, должны вести 
бухгалтерский учет с 2013 года. Но отчетность 
должна вестись по упрощенной форме. По ново-
му закону экономические субъекты должны 
представлять бухгалтерскую отчетность в конце 
отчетного периода. Квартальную отчетность с 
нового года сдавать нет необходимости. Теперь 
итоговый отчет сдается в отдел статистики, а в 
налоговый орган сдавать отчетность не нужно. 
Что касается того, что теперь будет принято счи-
тать объектом бухгалтерского учета, то, если 
раньше их было достаточно мало, то теперь спи-
сок значительно расширился:

1) до 2013 года это было имущество экономи-
ческого субъекта, его обязательства и хозяй-
ственные операции, которые осуществляла орга-
низация;

2) с 2013 года это будут факты хозяйственной 
жизни экономического субъекта, его активы и так 
далее.

Теперь руководители сами вправе разрабаты-
вать формы первичных отчетных документов. 
Раньше это была унифицированная форма. Сей-
час это может быть самостоятельно разработан-
ная в организации форма. Но важным моментом 
все равно остается присутствие в ней реквизитов, 
которые установлены в законе о бухгалтерском 
учете. Кроме того, обязательным является еще 
наличие бумажного экземпляра, помимо элек-
тронной копии отчетности, которая будет завере-
на подписью руководителя. После этого она счи-
тается уже составленной. Исправления в отчет-
ности теперь допускаются только при наличии 
подписи и даты исправления. Изменения в требо-
ваниях к главным бухгалтерам применимы толь-
ко для тех, кто будет принят на работу этой долж-
ности с 1 января 2013 года. Теперь важен стаж, 
отсутствие судимостей, высшее образование. Те 
же, кто был принят на работу раньше, продолжат 
свою трудовую деятельность.

Согласно новому закону организация обязана 
организовать и осуществлять внутренний кон-
троль совершаемых фактов деятельности. Орга-
низация подлежащая обязательному аудиту, обя-
зана кроме того организовать и осуществлять 
внутренний контроль составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (за исключением случа-
ев, когда его руководитель принял обязанность 
ведения бухгалтерского учета на себя). Рекомен-
дации по организации и осуществлению вну-
треннего контроля бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской отчетности планирует-
ся Минфином выпустить в ближайшее время. На 
уровне организации, это может выглядеть поло-
жением о внутреннем контроле, в котором будут 
определены процедуры и их периодичность про-
ведения.

С вступлением в силу нового закона полнос-
тью поменялась система норм, регламентирую-
щих бухгалтерский учет в России. Предложен 
принципиально новый подход к принятию норма-
тивных актов. ПБУ и приказы Минфина заменят 
на стандарты и рекомендации. Регулирование 
бухгалтерского учета теперь будет осущест-
вляться, выстроенными в порядке убывания по 
значимости следующими документами:

– закон о бухгалтерском учете;
– федеральные стандарты;
– отраслевые стандарты;
– рекомендации в области бухгалтерского 

учета;
– стандарты экономического субъекта.
Субъектами регулирования бухгалтерского 

учета с 1 января будут являться государственные 
органы (уполномоченный федеральный орган и 



116

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

117

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 1 (січень)

Банк России) и субъекты негосударственного ре-
гулирования (организации предпринимателей, 
аудиторов, иные некоммерческие организации, 
преследующие цели развития бухгалтерского 
учета).

Функциями органов государственного регу-
лирования являются:

1) утверждение программы разработки феде-
ральных стандартов;

2) утверждение федеральных стандартов, от-
раслевых стандартов (в пределах компетенции) и 
обобщение практики их применения;

3) организация экспертизы проектов стандар-
тов бухгалтерского учета;

4) утверждение требований к оформлению 
проектов стандартов бухгалтерского учета;

5) участие в установленном порядке в разра-
ботке международных стандартов;

6) представление России в международных 
организациях, осуществляющих деятельность в 
области бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

7) осуществление иных функций, предусмо-
тренных законодательством.

Функциями органов негосударственного регу-
лирования являются:

1) разработка проектов федеральных стан-
дартов;

2) проведение и публичное обсуждение этих 
проектов;

3) представление проектов в уполномоченный 
федеральный орган;

4) участие в подготовке программы разработ-
ки федеральных стандартов;

5) участие в экспертизе проектов стандартов 
бухгалтерского учета;

6) обеспечение соответствия проекта феде-
рального стандарта международному стандарту, 
на основе которого он был разработан;

7) разработка и принятие рекомендаций в об-
ласти бухгалтерского учета;

8) разработка предложений по совершенство-
ванию стандартов бухгалтерского учета;

9) участие в разработке международных стан-
дартов.

Стандарты теперь разрабатываются и утверж-
даются на основе специальной программы разра-
ботки федеральных стандартов. Органы государ-
ственного регулирования и субъекты негосудар-
ственного регулирования бухгалтерского учета 
теперь должны вносить предложения по про-
грамме разработки федеральных стандартов в 
уполномоченный федеральный орган, который 
утверждает ее по согласованию с Банком России. 
В новом законе подробно регламентирован поря-

док разработки и утверждения федеральных 
стандартов.

Итак, характеристика ФЗ «О Бухгалтерском 
учете», состоящего из четырех глав.

Глава I. Общие положения. В главе рассматри-
ваются цели и предмет ФЗ, сфера действия ФЗ. 
Основные понятия, такие как, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, уполномоченный феде-
ральный, стандарт бухгалтерского учета, между-
народный, план счетов бухгалтерского, отчетный 
период, руководитель экономического субъекта, 
факт хозяйственной жизни, организации государ-
ственного сектора. Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете.

Глава II. Общие требования к бухгалтерскому 
учету. В главе освещаются объекты бухгалтер-
ского учета, обязанность ведения и организация 
бухгалтерского учета, учетная политика, первич-
ные учетные документы, регистры бухгалтерско-
го учета, инвентаризация активов и обязательств, 
денежное измерение объектов бухгалтерского 
учета, общие требования и состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, понятие отчетный пе-
риод и отчетная дата, особенности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности при реорганизации и 
ликвидации юридического лица, обязательный 
экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, внутренний контроль.

Глава III. Регулирование бухгалтерского уче-
та. В главе рассматриваются: принципы регули-
рования и документы в области регулирования 
бухгалтерского учета, субъекты регулирования 
бухгалтерского учета, функции органов государ-
ственного регулирования, функции субъекта не-
государственного регулирования бухгалтерского 
учета, совет по стандартам бухгалтерского учета, 
программа разработки федеральных стандартов, 
разработка и утверждение федеральных стандар-
тов, разработка федеральных стандартов уполно-
моченным федеральным органом.

Глава IV. Заключительное положение. В этой 
главе указаны: хранение документов бухгалтер-
ского учета, особенности применения настояще-
го ФЗ, о признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации, а так-
же вступление в силу настоящего Федерального 
закона.

1 января 1999г. во исполнение Программы ре-
формирования в России бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности было введено в действие 
Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности.

Это положение было разработано на основании 
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Федерального закона «О бухгалтерском учете». 
Оно определяет порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета, составления и представле-
ния бухгалтерской отчетности юридическими 
лицами независимо от их организационно-право-
вой формы (за исключением кредитных организа-
ций и государственных (муниципальных) учреж-
дений), а также взаимоотношения организации с 
внешними пользователями бухгалтерской инфор-
мации.

Рассмотренное выше Положение базируется 
на законодательных и нормативных актах, кото-
рые регламентируют вопросы организации бух-
галтерского учета в России и учитывают некото-
рые международные стандарты финансовой от-
четности.

С 1 января 2013г. вступило в силу Положение 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации». Оно отменяет 
действие одноименного Положения от 26.03.2007 
No 302-П, которое применяется специалистами с 
2008г. Документ устанавливает единые основы 
организации и ведения бухгалтерского учета. 
Правила обязательны для исполнения всеми кре-
дитными организациями, расположенными на 
территории Российской Федерации. Так, некото-
рые изменения коснулись глав А «Балансовые 
счета» и В «Внебалансовые счета» Плана счетов. 
Были исключены, добавлены и переименованы 
некоторые счета, а также дополнены или уточне-
ны характеристики счетов. Кроме того, применя-
емая терминология приведена в соответствие 
действующему законодательству, в том числе в 
части проведения расчетов и переводов. В част-
ности, добавлены счета: No 30235 «Счета для кас-
сового обслуживания кредитных организаций 
(филиалов), которое осуществляется не по месту 
открытия корреспондентских счетов (субсчетов)» 
и No 30236 «Незавершенные переводы, поступив-
шие от платежных систем и на корреспондент-
ские счета».

Система бухгалтерского учета, существовав-
шая в условиях плановой экономики, была обу-
словлена общественным характером собствен-
ности и потребностями государственного управ-
ления экономикой. Главным потребителем ин-
формации выступало государство в лице 
отраслевых министерств и ведомств, планирую-
щих, статистических и финансовых органов. 
Действовавшая система государственного фи-
нансового контроля решала задачи выявления 
отклонений от предписанных моделей хозяй-
ственного поведения организаций. Изменения 
системы общественных отношений, а также 

гражданско-правовой среды обусловили необхо-
димость адекватной трансформации и бухгал-
терского учета. Однако процесс реформирования 
отечественной системы учета отстает от общего 
процесса экономических реформ в России. Что-
бы изменить положение дел, разработана Про-
грамма реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.

Цель нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета – обеспечить доступ всем заинтере-
сованным пользователям к информации, пред-
ставляющей объективную картину финансового 
положения и результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Важная составляющая нор-
мативного обеспечения – сохранение стабильно-
сти развития системы бухгалтерского учета.

В декабре 2012 года Минфин объявил о при-
нятии важного нормативного акта – приказа о 
введении на территории России международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Те-
перь организации, которых касается федераль-
ный закон о консолидированной отчетности (кре-
дитные, страховые и компании реального секто-
ра, акции которых котируются на бирже), будут 
обязаны отчитываться по правилам Фонда 
МСФО. Если раньше такие требования предъяв-
лялись в основном банкам, то теперь они вменены 
всем.

Международные стандарты финансовой от-
чётности – набор документов (стандартов и ин-
терпретаций), регламентирующих правила со-
ставления финансовой отчётности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими эко-
номических решений в отношении предприятия.

С 1973 по 2001 год стандарты разрабатывал 
Комитет по международным стандартам финан-
совой отчетности (IASC) и выпускал их под на-
званием International Accounting Standards (IAS). 
В 2001 году IASC был реорганизован в Совет по 
Международным стандартам финансовой отчёт-
ности (IASB). В апреле 2001 года IASB принял 
существовавшие IAS и продолжил работу, выпу-
ская вновь создаваемые стандарты под названием 
IFRS.

МСФО, в отличие от некоторых национальных 
правил составления отчётности, представляют 
собой стандарты, основанные на принципах, а не 
на жестко прописанных правилах. Цель состоит в 
том, чтобы в любой практической ситуации со-
ставители могли следовать духу принципов, а не 
пытаться найти лазейки в чётко прописанных 
правилах, которые позволили бы обойти какие-
либо базовые положения. Среди принципов: 
принцип начисления, принцип непрерывности 
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деятельности, осторожности, уместности и ряд 
других.

С совершенствованием нормативной базы 
тесно связана концепция бухгалтерского учета в 
период перехода к рыночной экономике России. 
В ней сформулированы подходы к построению 
российской системы бухгалтерского учета на 
ближайшее десятилетие и на более длительный 
период.

В 1995 г. вступил в действие первый вариант 
стандарта по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» – ПБУ 1/95. Со време-
нем данный документ подвергался различным 
изменения, однако сохранял свои основные по-
ложения.

Учетная политика – совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета – первичного на-
блюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хо-
зяйственной деятельности. Бухгалтерский учет в 
организации должен осуществляться по опреде-
ленным правилам. Проблема заключается в уста-
новлении такой совокупности правил, реализа-
ция которых обеспечила бы максимальный эф-
фект от ведения учета. Под эффектом в данном 
случае понимается своевременное формирование 
финансовой и управленческой информации, ее 
достоверность и полезность для широкого круга 
заинтересованных пользователей.

Таким образом, учетная политика организа-
ции – уникальное средство, с помощью которого, 
во-первых, осуществляется процесс реальной ли-
берализации системы бухгалтерского учета; во-
вторых, происходит совершенствование норма-
тивной системы регулирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности; в-третьих, 
разрешаются противоречия действующего зако-
нодательства в реализации мероприятий, преду-
смотренных Программой реформирования бух-
галтерского учета в соответствии с международ-
ными стандартами.

Сопоставив нормы старого и нового Законов 
«О бухгалтерском учете» в отношении учетной 
политики, можно сделать следующий вывод. 
В отличие от Закона No 129-ФЗ в новом Законе 
не перечислены обязательные составляющие 
учетной политики (рабочий план счетов, формы 
первичных учетных документов и пр.). В этом 
нет необходимости, так как соответствующая 
информация содержится в п. 4 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-
низации».

В Законе No 402-ФЗ приведено только общее 
определение учетной политики как совокупности 
способов ведения бухгалтерского учета экономи-

ческим субъектом, а также перечислены основ-
ные принципы ее формирования. Указанные 
определение и принципы повторяют положения 
п. п. 2, 7. В п. 2 также раскрыто, что относится к 
способам ведения бухгалтерского учета:

– способы группировки и оценки фактов хо-
зяйственной деятельности;

– способы погашения стоимости активов;
– способы организации документооборота;
– способы инвентаризации;
– способы применения счетов бухгалтерского 

учета;
– способы организации регистров бухгалтер-

ского учета;
– способы обработки информации.
Еще одним отличием нового Закона «О бух-

галтерском учете» является следующее: в нем 
отсутствует положение о том, что ответствен-
ность за формирование учетной политики несет 
главный бухгалтер (такая норма содержалась в п. 
2 ст. 7 Закона No 129-ФЗ).

Основания для изменения учетной политики, 
указанные в Законе No 402-ФЗ, в целом аналогич-
ны приведенным в Законе No 129-ФЗ. Однако фор-
мулировки нового Закона являются более точны-
ми. Например, там говорится, что для изменения 
учетной политики недостаточно любых измене-
ний законодательства РФ или нормативных актов 
органов, осуществляющих регулирование бух-
галтерского учета. Необходимо также, чтобы из-
менились требования (очевидно, относящиеся к 
ведению бухгалтерского учета) этого законода-
тельства РФ или нормативных актов.

Помимо разработки организацией нового спо-
соба ведения бухгалтерского учета условием для 
изменения ее учетной политики теперь признает-
ся еще и выбор ею иного уже существующего 
способа. Важно, чтобы применение этого разрабо-
танного или выбранного нового способа бухгал-
терского учета приводило к повышению качества 
бухгалтерской информации. Следует отметить, 
что согласно п. 10 применение нового способа ве-
дения бухгалтерского учета должно привести к 
одному из двух последствий:

1) более достоверному представлению фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и отчетности организации;

2) меньшей трудоемкости учетного процес-
са без снижения степени достоверности инфор-
мации.

С принятием Закона No 402-ФЗ снижение тру-
доемкости учетного процесса в случае примене-
ния нового способа ведения бухгалтерского учета 
перестает быть основанием для изменения учет-
ной политики (п. 2 ч. 6 ст. 8, ч. 15 ст. 21).
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Можно обратить внимание на то, что новый 
Закон «О бухгалтерском учете» допускает изме-
нение учетной политики не с начала отчетного 
года в случае, если такой порядок изменения 
учетной политики обусловлен причиной этого из-
менения. Ранее аналогичная норма содержалась 
только в п. 12, и при этом Закон No 129-ФЗ требо-
вал введения изменений исключительно с начала 
финансового года (п. 4 ст. 6).

В Законе No 402-ФЗ отсутствует требование о 
включении в пояснительную записку к бухгал-
терской отчетности информации об изменениях в 
учетной политике на следующий отчетный год 
(подобное требование содержалось в п. 4 ст. 13). 
Однако такая информация должна присутство-
вать в годовой бухгалтерской отчетности органи-
заций, публикующих эту отчетность полностью 
или частично, на основании п. 25.

Также в настоящее время действует Между-
народный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
8 NoУчетная политика, изменения в бухгалтер-
ских оценках и ошибкиNo (ред. от 18.07.2012). 
Цель настоящего стандарта состоит в установле-
нии критериев выбора и изменения учетной по-
литики, вместе с порядком учета и раскрытия 
информации об изменениях в учетной политике, 
изменениях в бухгалтерских оценках и корректи-
ровках ошибок. Планируется улучшить качество 
финансовой отчетности предприятия в отноше-
нии уместности, надежности и сопоставимости 
этой финансовой отчетности во времени и с фи-
нансовой отчетностью других предприятий.

Основными мерами по совершенствованию и 
обеспечению стабильности развития и функцио-
нирования системы бухгалтерского учета в но-
вых экономических условиях в России можно на-
звать следующие:

1) формирование четкой и непротиворечи-
вой системы законодательства о бухгалтерском 
учете;

2) совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере бухгалтерского учета и 
отчетности;

3) формирование системы органов, регулиру-
ющих бухгалтерский учет, в том числе создание 
общественных объединений бухгалтеров и обяза-
тельное привлечение их в процесс разработки 
национальных стандартов бухгалтерского учета 
и законопроектов, касающихся бухгалтерского 
учета и отчетности;

4) завершение изменения порядка формирова-
ния финансовых результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов;

5) ведение процедур корректировки бухгал-
терской отчетности в связи с инфляцией;

6) ускоренная процедура обновления методо-
логических правил бухгалтерского учета в связи 
с изменяющимися условиями хозяйствования.

В конце ноября 2012 года Минфин принял при-
каз о введении на территории страны МСФО, 
в которых содержится существенное изменение 
по отношению к первоначальным планам. Мин-
фин решил, что российская форма бухгалтерской 
отчетности (РСБУ) будет отменена.

Переход на МСФО в стране проводится для 
подготовки «бумажной» базы для создания Меж-
дународного финансового центра (МФЦ). Перей-
ти на международные стандарты поголовно 
должны все участники финансового рынка, на-
чиная от негосударственных пенсионных фондов 
и заканчивая небольшими клиринговыми компа-
ниями.

В планах у Минфина повышать профессио-
нальную компетенцию не только самих бухгал-
теров, которые готовят отчетность, но и специа-
листов, занимающихся ее аудитом, ее использо-
ванием, а также сотрудников государственных 
органов, которые заняты в надзоре.

Между тем Минфин задумывается и о саморе-
гулировании для бухгалтерского сообщества. 
Сейчас в ведомстве только начинают готовить 
базу для создания таких саморегулируемых орга-
низаций (СРО), и четкого определения их полно-
мочий пока нет. Одно известно точно: СРО не бу-
дут устанавливать стандарты бухучета.
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THE ROLE AND FUNCTION OF COOPERATIVE BANKS IN THE POLISH ECONOMY

Cooperative banks (CB banks) constitute the oldest form of banking in Poland. The scope of their activity fo-
cuses on rural areas and, therefore, as an institution they play a key role in the development and realization of 
agricultural policy. Rural communities more often use banking services and, as a result, cooperative banking 
remains strictly connected with this sector and actively participates in the process of its change. Subjects from 
rural areas are consequently regarded by cooperative banks as valuable and loyal clients. On the basis of the ex-
perience of the author of the present study it may be stated that there is a very strong correlation between their 
activity and the development of agricultural farms, small and medium enterprise (SME) as well as units of local 
government which are active predominantly outside big metropolitan areas.

Undoubtedly, one may observe that cooperative banks are the most important institutions which offer financial 
services for local communities, which in turn facilitates their multifunctional and balanced development.

The aim of the present study is to outline the basic role and functions of cooperative banks in the Polish eco-
nomic system.

Key words: cooperative banks, economic system, rural areas, economic and financial position.
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Introduction
As far as the encyclopaedic definition is con-

cerned, a cooperative bank is defined as „a financial 
institution lending to small and medium enterprises 
as well as private entities. Cooperative banks create a 
network of independent units with the capital of vari-
ous size. They have a legal personality and their ac-
tivity is based on the rule of account settling. They 
lend money to their members and shareholders which, 
apart from farmer, can be small manufacturing and 
trading companies. These credits come mainly from 
deposited assets” [Bernard, Colli 1994].

The basic role of a cooperative bank is to conduct 
activity in the interest of its members and clients from 
the local community. The mission of the cooperative 
activity assumes that savings collected from the local 
community in cash are used to credit financial outlays 
incurred in the process of realization of investment 
projects [Kowalski 2010].

Cooperative banking is currently an inseparable 
and very important element of the banking system. In 
fact, their current activity is almost the same as the 
activity of commercial banks. This sector stands out 
with its national and local character. Moreover, it has 
a well-developed and well-balanced network of over 5 
thousand bank offices. Every third bank office in Po-
land is a cooperative bank. What is more, this sector 
is characterized by a good knowledge regarding the 
needs of business and private entities on local finan-

cial markets [Garbowski, Skorwider, 2012]. In 2013, 
cooperative banks constituted 34,1% of all banking 
offices in Poland, with an uptrend of their growth in 
the structure of Polish banking network.

Development conditions of cooperative bank-
ing in Poland

The beginnings of Polish cooperative banking 
date back to the first half of the 19th century. Through-
out the period of its functioning, cooperative banking 
was constantly forced to adjust to various socio-eco-
nomic conditions, starting from the period of Parti-
tions till the demand of current market economy 
[Kowalski, 2010].

In 1919 the National Bank of Agriculture was 
founded and in 1921 it was transformed into the State 
Agricultural Bank. Its function was to finance and 
provide financial service to agriculture, food industry 
and settlement. The Second World War brought 
changes in the organizational structure of cooperative 
banks. After this period they functioned as commune 
and municipal credit cooperatives which lacked inde-
pendence. Year 1989 was the beginning of the reform 
of the Polish sector of cooperative banking, which in-
fluenced its adjustment to the reality of market econo-
my. Also, this reform caused changes in the legal and 
economic sphere of this sector. Since 20 January 1990 
the functions of the Central Cooperative Union, which 
was the supervising body for the activity of coopera-
tive banks, were performed by the Bank Gospodarki 
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Żywnościowej (BGŻ). In the later period, BGŻ was 
abridged of its authorities and as a result, cooperative 
banks regained their legal and economic independ-
ence, which in turn helped to conclude and agreement 
regarding mutual cooperation [Strumiński, 2006].

Since 1992 the supervisory body for the activity of 
cooperative banks has been the National Bank of Po-
land, which required independent banks to affiliate in 
other banks. The next years brought implementation 
of a restructuring program. These activities resulted 
from the worse economic position of cooperative 
banks after the Polish economy took on the market 
character. The effect of these changes was a new Act 
on restructuring cooperative banks and BGŻ which 
was passed and entered into force in 1994. This Act 
introduced a three-tier structure of the cooperative 
banking sector in Poland. The basic and positive effect 
of these reforms was a significantly better financial 
and economic situation of Polish cooperative banks.

Another stage of important changes in the sector 
under the question was another act, passed in Decem-
ber 2000, which concerned functioning of coopera-
tive banks, their affiliation and affiliating banks. New 
regulations introduced a two-tier organizational 
structure and imposed capital thresholds for coopera-
tive banks on the level equalling 1 mln € whereas for 
affiliating banks 20 mln €. As a result of these chang-
es, in 2002 out of 11 affiliating banks three new banks 
were created, i.e. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
(BPS), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Maz-
owiecki Bank Regionalny S.A [Siudek, 2006].

The final significant stage of the changes in the 
structure of cooperative banking was the merger of 
GBW S.A. and MBR S.A. which took place in Sep-
tember 2010 which was the beginning of functioning 
of Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB). Currently in 
the Polish structure of cooperative banking there are 
two unions: BPS S.A. and SGB which at the end of 
2012 altogether affiliated 572 cooperative banks.

Tradition, history, local character of activity as 
well as all the changes which took place in the Polish 
economy in the recent years gave rise to a new struc-
ture in which cooperative banks have a satisfactory 
economic and financial position and greater numbers 
of loyal clients.

The role of cooperative banks to the benefit of 
business entities

As one regards the realization of basic banking 
activities, the activity of cooperative banks is not dif-
ferent from commercial banks. The main services 
which are currently offered by cooperative banks to 
clients include:

– Receiving cash contributions
– Operating bank accounts,
– Granting loans and credits,

– Granting and confirming bank guarantees,
– Conducting bank financial transactions,
– Conducting check and draft operations,
– Issuing payment cards and conducting opera-

tions with their use,
– Acquisition and disposal of cash liabilities,
– Depositing items and securities.
Apart from striving to maximize the economic 

and financial results, cooperative banks are interested 
in developing broadly defined infrastructure in rural 
areas where they conduct their activities.

As a result, these institutions undertake initiatives 
the aim of which is a balanced development of rural 
areas which in turn increases wealth of the current 
generation [Kowalski, 2010]. At this point it is essen-
tial to add that cooperative banks by developing the 
network of new bank offices also create new jobs. It is 
of great importance to their environment as their ac-
tivity focuses on rural areas where the rate of unem-
ployment is undoubtedly the highest.

On the basis of the data from the Report of the 
Polish Financial Supervision Authority (pl. KNF) one 
may observe that cooperative banks currently employ 
20% of people who work in the whole Polish banking 
sector. Contrary to commercial banks, the capital of 
which is in majority owned by foreign shareholders, 
profits generated by cooperative banks are not paid in 
the form of dividends to foreign owners, but are re-
invested in the local community. Moreover, these 
banks act for the benefit of the local education, culture 
and public security, mainly in rural communities.

Alike commercial banks functioning in Poland, 
the basic source of income for cooperative banks are 
new loans which are directed mainly to entities from 
the agricultural sector, small and medium enterprises 
as well as the units of local government.

Lending to agriculture constitutes the source of 
financial support which assures its proper develop-
ment, creates capital base, stimulates investment ori-
entation and effective capital allocation [Siudek, 
2011]. The major goal of agricultural loan is therefore 
development and intensification of agricultural pro-
duction. What is more, it should also facilitate techni-
cal, biological and social development in this sector 
[Daniłowska, 2009].

Cooperative banks lend mainly to entities active in 
the non-financial sector. In the credit portfolio of co-
operative banks in the period from 2008 to 2010 pre-
dominated loans of households (about 70%), then en-
terprises (about 20%) and communes (from 6 to 
8,1%). (Table 1)

A common phenomenon which arises in the activ-
ity of cooperative banks is the occurrence of non-per-
forming loans. The scale of their occurrence in this 
sector is smaller than in the case of commercial 
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Table 1
Loans in cooperative banks in 2008-2010 (in mln zl)

Specification 2008 2009 2010
Loans in total 34 313 39 088 43 253
Financial sector 103 100 151
Non-financial sector 32 169 36 174 39 590
Households 25 110 27 670 29 469
Enterprises 6 845 8 211 9 750
Government sector 2 041 2 813 3 512

Source: own elaboration on the basis of data from KNF.

banks, which not only points to the high quality of 
clients but also proves high efficiency in assessing the 
credit risk by these institutions. According to the data 
from KNF, loans granted to households are of very 

good quality. It may be connected with an individual 
assessment of the credit risk of clients of cooperative 
banks and high level of awareness regarding the 
needs of the local community (Tab. 2).

Table 2
The share of non-performing loans in 2008-2010 in the credit portfolio of cooperative banks (in %)

Specification 2008 2009 2010
Loans in total 3,8 4,0 4,8
Financial sector 1,7 1,9 0,9
Non-financial sector 4,1 4,3 5,2
Households 3,4 3,3 3,9
Enterprises 6,5 7,9 9,2
Government sector 0,1 0,1 0,3

Source: own elaboration on the basis of data from KNF.

Conclusions
The role of cooperative banking in financing busi-

ness entities is still growing, but it concerns mainly 
the entities which function in agriculture and local 
communities. It can be observed in the growing share 
of individual farmers in the general structure of loans 
and deposits of non-financial sector. Polish coopera-
tive banks support the development of rural areas by, 
among others, lending for business activity, operating 
bank accounts, operating budgets of communes, co-
operating with government agencies, job agencies and 
communes. The aim of their activities is to undertake 
action that help modernize agriculture in Poland. 
What is more, cooperative banks offer a wide range of 
services for small and medium enterprises which to-
gether with farmers constitute one of the basic groups 
of clients of cooperative banks, which in turn helps 
local communities to develop and increase wealth.

All in all, one may conclude that in the recent 
years the position of cooperative banks became sig-
nificantly stronger and by acting on local financial 
markets they heavily influence the efficient function-
ing of the whole financial system due to proper capital 
allocation in the process of financial management.
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